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För allmänna läroverken och därmed

jämförliga läroanstalter

äro utgifna på

P. A. Norstedt åc Söners förlag:

Kristendom.
Luthers liila katekes med kort utveckling.

^r 2"
Fr^aktur-''^»^^'}

Skolupplagor. utg. af C. Kastman.

» 3. Antikva- > 1 Bibelspråken ur Nya testamentet i enlighet

» 4. Fraktur- » J med nya öfversättningen.

Inb. med klotrygg 20 öre ; inb. med skinnrygg 25 öre.

Biblisk historia:

Bäckmans (för folkskolan) n:r 1. lub. 50 öre.

D:o (för d:o, förkortad) n:r 2. Inb. 40 öre.

Fischiers, med bibelns egna ord. Inb. 1 kr.

Lindströms, för läroverken. Inb. 75 öre.

Grundiinier til! Guds rikes historia och kort öfversikt af bibelns böc-

ker, af L. G. Lindström. 25 öre.

Guds rikes historia i allmänna grunddrag, af L. G. Lindström. Del.

1 och 2 å 1 kr.

Lärobok i bibelkunskap] af G. J. Keijser. 75 öre.

Hufvuddragen af innehållet i bibelns böcker, af G. WestUng. 50 öre.

Innehållet af bibelns böcker i kort öfversikt af J. a. Dahlbom.

Inb. 1,10.

Den heliga läran. Sammandrag för lärjungar, af J. Temstedt. Inb. 90 öre.

Lärobok i teologien, af a. E. Norbeck. Haft. 1,5 inb. 1,90. —
Ny upplaga (Lärobok i evangelisk -lutherska tro lan) öfversedd

och förkortad af C. L. Wåhlin. Inb. 1,90.

Troslärans hufvudsanningar, af a. E. Friedlander. Inb. 85 öre.

Grunddragen af kristendomens historia, af G. J. Keijser. Tre afd.

Tills. 5 kr.

Kyrkans allmänna historia, af P. Eklund. Sammandrag. Inb. 1,75.

Betraktelser för skolungdom, af K. J. Lind, L. Lindroth och E. Planclc.

Haft. 2,50; inb. 3 kr.

Filosofisk propedeutik.
Antropologi, af G. Sjöberg och G. Klingberg. 75 öre.

Logik, af G. Sjöberg och G. Klingberg. 75 öre.

Sång.
Sånglära, af J. P. Cronhamn. 1. För lärjungar. 50 öre. — 2. För

lärare. 1,50.

Sånger (för folkskolan), utg. af W. NorUn. Haft. 1. Inb. 50 öre.

D:o med tonträffningsöfningar. Inb. 65 öre. Haft. 2. Inb. 50
öre. rea;<en i särtryck: Haft. 1. Inb. 30 öre. Haft. 2. Inb. 30 öre.

Svensk koralbok (efter Haeffner) i förening med svenska psalmboken,

för kyrkan, skolan och hemmet. Koralerna, under medverkan af

Conrad Nordquist, reviderade af Aug. Lagergren. Inb. 8,7 5.



Historia.

Fäderneslandets historia, af c. t. Odhner.
N:r 1, för ekolans högre Waeeer. Inb. 3. tr.
Nrr 2, för skolans lägre klasser. Inb. 1,50; inb. i bättre band 1,75.
D:o illustrerad. Kart. 2,25; inb. 2,60.

Lärobolc i Sveriges historia, af C. A. Zachrisson. Inb. 3 kr.

Läsebok i svenska historien, af Otto Sjögren.
Del. 1. Hednatiden, medeltiden, reformationstidehvarfvet. Haft, 2 kr.;

inb. 2,50.

Del. 2. Storhetstiden, frihetstiden, Gustavianska tiden, det nya stats-
skickets tid. Haft. 2,75; inb. 3,25.

Hufvuddragen af allmänna historien, af j. r. PaiUn. Inb. 2 kr.

Lärobok i allmänna historien, af J. R. Fallin. Inb. 2 kr.

Lärobok i världshistorien, af c. a. Zachrisson. Inb. 3 kr.

Lärobok I gamla tidens historia, af G. v. Schotte. Inb. 2,25.

Lärobok I medeltidens historia, af j. r. PalUn. Förkortad uppl
Inb. 1,75.

Lärobok i nya tidens historia, af j. r. Pallin. Förkortad uppl
Inb. 2,50.

Öfversikt af nya historien, af W. M. Carlgren. Första delen. Inb. 2,90.

Historisk läsebok, af Otto Sjögren.

Del. 1. Gamla tiden och medeltiden. Inb. 4 kr.

Del. 2. Nyare tiden. Inb. 3,50.

Taflor ur allmänna historien. Af E. Carlson och l. Baltzer. 25 st.

jämte text. I ex. 20 kr., uppfodr. 26,25.

Geografi och Statskunskap.
Skolgeografi, af Emst Carlson.

Första kursen. 3:dje omarb. uppl. Inb. 2,90.
Andra kursen. Inb. 1,50.

Geografi (för folkskolan) n:r 1 af S. Almquist. Kart. 50 öre; inb. 60 öre.

Geografisk läsning, af E. g. Sckram och M. B. Swederus.
Del. 1. Asien och Australien. Inb. 3 kr.

Del. 2. Afrika och Amerika. Inb. 3 kr.

Del. 3. Europa (utom Skandinavien). Inb. 4 kr.

Atlas till allmänna och svenska historien, af E. Hildebrand och iV.

Selander. Kompl. inb., neds. 5 kr.

Haft. 1. Gamla tiden. 1,75. I Haft. 3. Nya tiden. 1,75.
» 2. Medeltiden. 1,50. | » 4. Norden. 1,25.

Kartor:

Jordgloben. Uppfodr. 14 kr. I Östergötland. Uppfodr. 11,25.
Asien. Uppfodr. 12 kr. Småland o. Öland. Uppfodr. 10 kr.

Afrika. Uppfodr. 12,75. Skaraborgs län. Uppfodr. 10 kr.
Bibelns land o. folk. ljTpTp{.lii.T. Älfsborgs län. Uppfodr. 10 kr.

Norden. Uppfodr. 16 kr. Dalsland. Uppfodr. 7,50.
Uppland. Uppfodr. 9,50.

|
Gotland. Uppfodr. 5 kr.

Södermanland. Uppfodr. 8,7 5. I Halland. Uppfodr. 7,50.
Örebro län. Uppfodr. 9 kr.

| Gäfeborgs län. Uppfodr. 10 kr.
Svensk statskunskap, af E. Hildebrand. Inb. 1,50.



Matematik.
Aritmetik

:

Phragméns. Inb. 1,60; bättre band 1,7 5.

Sylvans. Inb. 1,25.

Siljeströms, omarb. af Mac Berlin. Inb. l,5o.

Räkneexempel till d:o, af Mac Berlin. Inb. 1,10.

Räknel(Urs för aeminarier och elementarläroverk, af L. O. Lindblom.

I. Hela tal och decimalbråk. Inb. 1 kr.

II. Allmänna bråk. Inb. 1,10.

Algebra:
Lindmans elementurbok. Kart. 4,2 5; inb. 4,75.

Samling af exempel och problem till d:o. Kart. 1,60.

Bergius elementarkurs. Inb. 2,7 5.

Witt, Handledning. Inb. 1,50.

Samling af problem till skriföfningar, af c. F. Lindman. Inb. 1,60.

Geometri och linearteckning, af A. f. Bergius. Inb. 1,50.

Elementerna af plana geometrien, af J. Petersen. Öfvers. af A.

Rosén. Inb. 1,25.

Euklides' fyra första böcker, utg. af K. E. Broman. Inb. 1,7 5.

D:o d:o d:o , utg. af Mac Berlin. Inb. 2,25.

D:o femte och sjette böcker, utg. af Mac Berlin. Inb. 1,50.

D:o d:o d:o utg. af K. E. Broman. Inb. 2 kr.

Proportionsiärans tillämpning på plangeometrien, af C. F. Lindman.

Inb. 1,25.

Proportionslära och dess tillämpning på den plana geometrien, af

T. Brodén och J. Hellsten. Inb. 1,25.

Proportionslära, af F. W. Hultman. 35 öre.

Pianimetri och stereometri, af K. H. Sohlberg. Inb. 75 öre.

Rymdgeometri (stereometri), af Uj. Berwald. Inb. 2 kr.

Stereometri, af o. c. Sylvan. Inb. 1,2 5.

Mekanik, af Ernst Sundberg. I. Statik. Kart. 90 öre. II. Dynamik.

Kart. 90 öre. Inb. tills. 1,75.

Elementar-geometri, af c. G. Hellström.

Del. 1. Plan geometri. Haft. 3,75; inb. 4,65.

Del. 2. Rymdgeometri. Haft. 2,25; inb. 3 kr.

Räknetabeller, af a. g. Tkeorell. Haft. 2 kr.; kart. 2,25; inb. 2,7 5.

Naturvetenskap.
Lärobok i naturkunnighet:

Almquist-Lagerstedts .-

Del. 1. Läran om växterna och djuren. Inb. 3,50.

Del. 2. Läran om den oorganiska naturen. Inb. 2,15.

Berg-Lindens (föi folkskolor) n:r 1. Inb. 75 öre.

Zoologi, af K. Torin, omarb. af S. Almquist. 7:e uppl. granskad af

Chr. Aurivillius. Inb. 3,25.

Botanik, af S. Almquist. Inb. 3,25.

Naturhistorisk och etnografisk atlas. Svensk upplaga af »Schneidcrs

Typenatias» utg. af S. Almquist. Haft. 2,50; inb. 3,75.

Geologi (jämte mineralogi), af Edv. Erdmann. Inb. 2,25.

Mineralogi och petrografi, af A. E. Törnebohm. Inb. 2 kr.

Mineralogi och geologi, af M. Weibull. 60 öre.

Oorganisk kemi, af IIj. Berwald. Inb. 1,85.

Oorganisk kemi jämte analys, af M. Weibull. 3 kr.

Kurs af kemiska försiik, af S. Almquist o. R. Nordenstam. Haft. 1. 50örp.
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FÖRORD

till sjette, öfversedda upplagan {1886).

Den sjette, wfversedday-: upplagan, som härmed utsändes, hörde

kanske snarare kallas omarbetad. Det är nämligen en grundlig

revision läroboken denna gång undergått. Vid en förnyad nog-

grann genomlåsning af densamma fann jag mera att rätta och

förändra än jag väntat. Först och främst har jag beriktigat en

del mindre noggranna uppgifter och sökt tillgodogöra mig de sista

årens vetenskapliga arbete på detta område. Uppställningen är

så till vida förändrad, att de geografiska öfversigterna fått sin

plats i slutet af tidehvarfven. Vidare har jag uteslutit åtskilliga

mindre vigtiga uppgifter, men äfven gjort ett och annat tillägg.

Ändtligen har jag noga granskat framställnings- och uttrycks-

sättet och deri företagit en mängd större och mindre förän-

dringar, hvilka jag hoppas skola anses såsom förbättringar. De

ha mest gått ut på att göra den alltför sammanträngda och inne-

hållsrika framställningen enklare, behagligare, lättare att läsa och

inhämta.

Att sagotiden är till innehållet oförändrad, beror ej derpå att

jag förbisett den nyare forskningen inom denna del af ämnet,

utan derpå att jag betraktar denna forskning såsom ännu oaf-

slutad och derför dröjer att irföra dess resultat i läroboken.

Periodindelningen är i det närmaste oförändrad. Grunderna

för densamma äro titförligt angifna i en nyss offentliggjord upp-

sats i Pedagogisk tidskrift (1886, 4:de häftet), till hvilken jag

ber att få hänvisa.

Hvad slutligen rättstafningen angår, har jag icke ansett mig

böra deri vidtaga någon förändring, förr än större enighet och

stadga uppnåtts på detta område.

C. T. Odhner.
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A. Forntiden

eller Hedna tiden.

Från äldsta tider till omkring 1060.

I. Sagotiden.

Nordeus första bebyggande.

Om Nordens äldsta tillstånd ega vi icke någon annan känne-

dom, än den som kan hämtas från jordfynd och fornlemningar.

Med fornlemningar förstås lemningar och minnesmärken efter landets

äldsta invånare, såsom husgeråd, vapen och andra saker, som

man funnit i jorden, samt grafvar, minnesvårdar och mycket annat,

hvarigenom man kan bilda sig en föreställning, huru menniskorna

på den tiden lefde. Det var en tid, då invånarne i Norden ej

ännu kände bruket af metaller, utan tillverkade sina redskap

hufvudsakligen af sten. Med tiden lärde man sig konsten att

smälta metaller och bildade genom blandning af koppar och tenn

en metall, som kallas brons, hvaraf verktyg och vapen förfärdigades.

Slutligen lärde sig Nordens invånare att bereda järnet och att af

denna hårda och ändamålsenliga metall tillverka sina redskap.

Med afseende på de olika ä.mnen, hvaraf de i jorden funna forn-

sakerna äro gjorda, har man indelat den förhistoriska tiden i tre

åldrar: stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

De äldsta spår af raensklig verksamhet i Norden äro de stora

afskrädeshögar från Stenåldern, hvilka man funnit på Danmarks
kuster. Dessa s. k. kjökkenmöddinger hafva uppkommit genom

lemningar efter de äldsta invånarnes måltider, såsom ostronskal,

ben af däggdjur, foglar och fiskar m. m.; att de tillhöra en

mycket aflägsen tid, kan man sluta deraf, att de innehålla ben af

i Norden längesedan utdöda djurarter, såsom uroxe, vildsvin, m. fl.

I dessa högar har man funnit grofva och ofullkomliga redskap af

Odhner, Sver., Nor. och Daiim. Historia. 6:te vppl. 1



sten, ben och lera. De menniskor, som på den tiden funnos i

Norden, hade sitt uppehälle af jagt och fiske och lefde såsom

vildar eller nomader. Men Stenålderns folk qvarstodo ej alltjämt

pä denna låga ståndpunkt; de lärde sig med tiden att tillverka

fina och väl slipade stenredskap, de skaffade sig flere slags hus-

djur och idkade äfven något åkerbruk. De begrofvo sina döda i

stora grafkamrar, uppförda af väldiga stenhällar samt täckta med

jordhögar. Dessa grafvar, af hvilka några äro på sidan försedda

med en lång ingång och derför kallas gånggrifter, äro fylda med
jord, ben af menniskor och djur samt redskap af flinta, prydnader

af ben och bernsten m. m. Stenålderns folk hade sitt egentliga

tillhåll i Danmark samt i Sveriges södra och vestra provinser.

Stenåldern aflöstes omsider af brODSäldeni. Genom beröring

med det sydligare Europas mera bildade länder lärde Nordens in-

vånare med tiden att känna bruket af vissa metaller, nämligen

brons och guld, och att af dessa metaller tillverka sina vapen,

verktyg och smycken. Många af de bronssaker, som man funnit

i jorden, äro förfärdigade med en skicklighet i utförandet, en finhet

och smak i formerna, som utvisar, att Nordens invånare vid denna

tid förvärfvat en icke obetydlig bildning. Skrifkonsten var ännu

icke känd, men märkliga tilldragelser afbildades genom inrist-

ningar på bergväggarna (Jiällristningai'). I början af bronsåldern

plägade man begrafva sina döda obrända i kistor af sten eller

i urhålkade trädstammar; sedermera brände man dem och ned-

lade benen i urnor. Vanligen uppkastades jordhögar och stenrör

öfver grafven.

Man antager, att bronsåldern i Norden ungefärligen motsvarar

det årtusen, som närmast föregick Kristi födelse. Huruvida v»ra

förfäder eller den skandinaviska grenen af den stora german-

ska^ folkstammen redan på den tiden bott i Norden, känner

man ej med visshet, men det är sannolikt, att de långt före Kristi

födelse, kanske redan under stenåldern, varit bosatta i södra delen

af den skandinaviska halfön, i Danmark samt i länderna söder

och sydost om Östersjön. Härigenom kommo de äfven i beröring

Indo-europeiska eller Ariska folk-rasen.

Inder och Perser. Greker och Romaner. Kelter. Germaner. Slaver.

Skandinaver. ., Goter.
(6st- och Vestgoter m. fl.)

Nord-skandinaver. Syd-skandinaver. Lågtyska afdelningen^ Högtyska afdelningen.

Svear och Norrmän. Götar och Daner. Angler och Sacbsar, Friser m. fl.
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med Romarne, hvilka på kejsar Augusti tid började framtränga

i Tyskland. Redan i första århundradet efter Kristi födelse namnes
Norden första gången hos den klassiska forntidens författare, så-

som Plinius d. ä. och Tacitus, af hvilka; den förre talar om den

stora ön Scandinavia ^ eller Scandia, den senare om Svionernas

samhällen, mäktiga genom vapen och skepp.

Någon tid före Kristi födelse blef järnets bruk bekant

i Norden. Härmed tog järnåldern sin början. Förutom järnet

lärde man sig nu att använda äfven silfver, bly, glas, elfen-

ben m. m.; genom beröring med Romarne lärde man känna bruket

af mynt, och skrifkonsten blef bekant derigenom att de romerska

bokstäfverna ombildades till s. k. runor. Afven romerska vapen,

konstsaker m. m. hafva blifvit funna i Norden. Det tidskifte af

järnåldern, under hvilket Norden påverkades af Romarne och

den romerska odlingen, kallar man den äldre järnåldern. De
största fynden från denna tid förekomma i danska torfmossar,

som fordom varit heliga sjöar, der krigsbyten och dyrbarheter blifvit

nedsänkta såsom offer åt gudarne. Här har man uppgräft en

mängd fornsaker: allt hvad som hör till krigarens och hästens

utrustning samt redskap och prydnader af alla slag, båtar, romerska

mynt, präglade under kejsartiden m. m. Vapen och smycken ut-

märka sig för mycken finhet, prakt och rikedom; stundom äro de

försedda med runinskrifter, ristade med det s. k. äldre runalfa-

betet. Dylika inskrifter finnas äfven på minnesstenar från denna

tid. Grafvarna från den äldre järnåldern innehålla dels brända

ben dels obrända lik med vapen och smycken.

Under den äldre järnåldern, liksom under bronsåldern, var

den sydliga delen af Skandinavien mest odlad och befolkad. Syd-

ligast bodde de stammar, som sedan med ett gemensamt namn
kallades Daner; de innehade halfön Jutland ssnnt de danska öarna

och Skåne. Norr om dem bodde Gutar (på ön Gotland), Virdar

(i Värend) samt Vestgötar och Ostgötar i de landskap, som efter

dem blifvit uppkallade. Ännu längre i norr, på andra sidan om
de stora skogarne Tiveden och Kolmorden, bodde en annan Nord-

mannastam, som kallade sig Svear. Dessa hade sitt egentliga

hem norr om Mälaren, der de bildade tre större menigheter eller

folkland, hvilka kallades Tiundaland, Attundaland och Fjädrunda-

' Scandinavia anses vara bildadt af Skandin-avi, en gotisk språkform =
Skån-ey, Skåne.



land ^', men härifrån utbredde de sig småningom genom nybyggen

till landet i vester eller Vestmanland och landet i söder eller

Södermanland, sålunda rundt omkring Mälaren. En tredje nordisk

hufvudstam hade dragit längst i vester och slagit sig ned i syd-

liga Norges dalar och vid dess fjordar; de blefvo med tiden kallade

Norrmän.

Den samfärdsel, som under de första århundradena efter Kristi

födelse egt rum emellan Norden och Europas sydligare länder, af-

bröts genom de folkrörelser, som på 400 —500-talen inträffade i

mellersta Europa under den stora folkvandringen. Dessa folk-

rörelser kunde ej undgå att inverka äfven på Norden. De i söder

och sydost om Östersjön boende nordgermanska folken trängdes

ur sina gamla boningsorter och nödgades att söka sig nya bostäder

hos sina stamförvandter i Norden. Härigenom började äfven de

aflägsnare och ofruktbarare trakterna af Norden att befolkas. De

norska fjälltrakterna bebygdes allt längre mot norr. Nybyggen

uppstodo i de småländska skogstrakterna, vid Hjälmaren (Närike),

vid Vänerns norra strand (Värmland), vid Siljan (Dalarne) och

vid Ljusne-elf (^Helsingland). Det var i synnerhet mellersta Sverige

som genom dessa inflyttningar erhöll en talrikare befolkning och

en högre odling, och frän denna tid började sveastammen att

vinna allt större makt och betydenhet. När den historiska tiden

begynte, voro Svealand och Götaland redan förenade i ett enda

välde under sveakonungens spira.

Ej långt förut tog den yngre järnåldern sin början (omkring

600—700 e. Kr.). Det inflytande, som södra Europas folk dittills

utöfvat på Norden, hade nu upphört, sedan dessa folk öfvergått

till kristendomen, medan Nordborna förblefvo ifriga hedningar.

Vapen och smycken från denna tid äro ofta dyrbara och prakt-

fulla, men utvisa en gröfre tillverkning och en råare smak än den,

som rådde under äldre järnåldern. Den runskrift, som nu be-

gagnades ^, skilde sig väsentligen från den äldre; den började allt

mer att användas till inristningar på minnesstenar efter bort-

gångne eller s. k. runstenar. Af de nordiska länderna är Sverige

rikast på runstenar, och bland Sveriges landskap räknar Upland

det största antalet. Liksom under den äldre järnåldern var graf-

' D. v. 8. landen med 10, 8 och 4 hundaren eller härad.
^ Skriftecknen i den yngre runraden voro följande sexton:

f u th o r k : h n i a s : t b 1 m -r



skicket omväxlande; stundom blefvo liken obrända nedlagda i

grafven, stundom blefvo de brända å ett bål och benen, förvarade

i urnor, nedsatta i jorden. Grafplatsen plägade utmärkas genom

stora jordhögar, bautastenar och stensättningar i olika former.

Den yngre järnåldern sammanfaller till sin senare del med Nor-

dens första historiska tidehvarf eller den s. k. vikingatiden.

Gudalära och gudsdyrkan i Norden.

Den gudalära, som vara förfäder bekände, eller Asatron,

var till sina grunddrag gemensam för alla germanska folk, men

fick i Norden en egendomlig utbildning genom inverkan at landets

natur och folklif. Denna gudalära är oss bevarad genom forn-

nordiska qväden och sägner, hvilka dock ej äro kända i sitt ur-

sprungliga skick, utan först på 1200-talet upptecknades och sam-

lades på Island i den äldre och den yngre Eddan. Dessa äro

skrifna på det gammalnorska språket, som äfven talades på Is-

land, men deras innehåll tillhör hela Norden gemensamt.

Asatron var ursprungligen eu naturreligion, d. v. s. eu sådan, som
fattar de särskilda naturkrafterna såsom gudaväsen. Enligt denna upp-

fattning blef solen den högste Åsen eller Oden (= den vandrande);

jorden, hans gemål, blef den förnämsta Asynjau, Frigg; åskan dyrkades

i Tor, luft och vatten i Njord (Njärd) och Frej (Frö) o. s. v. Men
dessa förkroppsligade naturkrafter fattades tillika såsom väsen med
menskliga former och egenskaper, af den fullkomligaste art våra för-

fäder kunde tänka sig. Alltså blef solguden Oden tillika den allseende

och allvise, den ordnande och styrande guden, Tor den kroppsliga styr-

kans och kampens gud, Njord och Frej guddomligheter för fruktbarhet

och fredlig idrott o. s. v. Men gudarnes liksom menniskornas lif är

en beständig kamp mot fiendtliga makter, och dessa förkroppsligades

under gestalten af jättar, föreställande det råa, vilda, förstörande i

naturen, som ej vill underkasta sig gudarnes högre verldsordning. Slut-

ligen låta gudarne sjelfva besmitta sig af jätteverlden; den onde Loke

inför sveket i gudaverlden och förjagar derifrån den renhjertade Bal-

der, rättrådigheten, utan hvilken hvarken gudars eller menniskors verld

kan bestå. Nu kan ingenting mer rädda gudarne från undergång; det

stundar derför till Ragnarök.

Asaläran hade således ett lifligt medvetande af sina gudars änd-

lighet och ofullkomlighet; hon hade också ett slags aning om en högre,

renare tro, då hon talade om eu mäktigare gud, som efter llagnarök

skulle herska öfver den nya jorden. I detta afseende öfverträffade

Asatron alla andra hedniska religioner. Afven af odödligheten hade



de gamle Nordborna ett klarare medvetande än andra hedniska folk;

döden var för den tappre och rättrådige en öfvergång till ett bättre

lif, och det tillkommande lifvet fattades ej, liksom hos Grekerna, såsom

ett uselt skugglif, utan såsom ett verkligt och personligt lif hos Oden

i Valhall.

Gudarne dyrkades liufvudsakligen genom blodiga offer eller

hlot, och dessa offer förrättades dels under bar himmel på ett

slags stenaltaren, som kallades harg, dels i gudahus eller äo/,

hvilka vanligen pryddes med gudarnes bilder. De förnämsta tem-

pel i Norden voro de i Upsala (de höga salarne), Lfjre på Själ-

land och Mären nära Trondhjem. Folkets höfdingar voro hvar

på sin ort gudstjenstens högste vårdare och tempelföreståndare,

ty gudstjensten var så enkel, att den ej erfordrade något särskildt

prestestånd. De stora årliga offerfesterna voro tre: vårblotet,

höstblotet samt midvinter- eller julblotet, som var det förnämsta.

I allmänhet offrades djur, men stundom äfven trälar och krigs-

fångar; ja, sagan omtalar till och med konungar, som blifvit off-

rade af folket till gudarnes försonande.

Folklynne och samhällsskick.

Det mest utmärkande karaktärsdraget hos den nordiska

folkstammen var ett starkt och lifligt personlighetsmedvetande, d.

v. s. känsla af den enskilda menniskans och i synnerhet den frie

mannens personliga kraft och oberoende. Att vara sin egen herre

och ej bero af någon annan, derefter sträfvade hvarje fri man.

Styrka, tapperhet och mod voro de egenskaper, som aktades högst

:

endast de gåfvo rätt till heder i lifvet och berömmelse efter döden.

Endast den, som dog en våldsam död, egde rätt till Valhalls

fröjder, och för att undgå den nesliga strådöden, d. v. s. död på

sotsängen, plägade åldriga kämpar rista sig till döds med spjut-

udd (geirs-odd). Våra förfäders håg var företrädesvis riktad på

krigiska värf och utmärktes af dödsförakt, obändigt trots och en

stridslystnad, som stundom öfvergick till raseri, s. k. berserhagång.

Då deras vrede upplågade och deras lidelser äggades, voro de ofta

hämdgiriga och oförsonliga mot sina fiender, vilda och omättliga

i sina begär. Härmed förenade sig en hög grad af klokhet och

sjelfförtröstan, vaksamhet och sinnesnärvaro samt snabbhet i upp-

fattning och beslut — egenskaper, som uppammades genom ett

städse verksamt lif, fullt af faror och stormar. List försmådde



de ingalunda; dock. aktades högst den nian, som var öppen och

ärlig mot sin fiende, ädelmodig mot de svage och skyddsökande,

orygglig i sina löften och trofast i sina förbindelser. Ett vackert

drag af den nordiska troheten fra^mtviider i fostbrödralagen, hxilka.

ingingos på det Scätt, att vännerna blandade blod med hvarandra

och svuro att i lifvet dela Ijuft och ledt samt hämnas hvarandras

död. Troget iakttogos ock gästfrihetens lagar, och en gäst hade

intet att frukta, äfven om han befann sig under sin fiendes tak.

Det samhällsskick, som uppstod bland våra förfäder efter

deras första bosättning, lemnade ett vidsträckt utrymme åt det

personliga oberoendet. Grundstenen i detta samhällsskick var

ätten eller familjen och det husbondevälde, som husfadern utöfvade

öfver denna.

Hvarje ätt utgjorde ett litet samhälle för sig med stark inre

sammanhållning. Föll en man i striden, så var det för hans

efterlefvande fränder en helig pligt att utkräfva hlodshämd derför;

härigenom uppstodo mellan slägterna blodiga tvister, som slu-

tade först med enderas undergång. Husfadern styrde ätten med

vidsträckt makt och myndighet. Han förvaltade ättens gemen-

samma egendom och brukade hennes jord eller odal \ hvaraf han

kallades odalman eller bonde-. Han befalde öfver alla ättens

medlemmar, öfver hustru och barn, tjenare och trälar. Ofver trä-

larnes lif rådde husfadern fritt, och de nyfödda barnen kunde han

efter behag förskjuta och utsätta eller upptaga; i senare fallet

lades de i hans knä, vattenöstes och tingo namn. Qvinnan behand-

lades i Norden med större aktning än hos de flesta forntida folk.

Visserligen föregicks äktenskapet af ett slags köp, i det mannen

till svärfadern erlade en viss lösen för sin brud, men sedan hon en

gång blifvit mannens laggilla hustru eller adalkona, intog hon så-

som husmoder (husfröja, husfru) en fri och aktad ställning och

hade mycket att säga i huset.

Ur ätten såsom ett frö utvecklade sig efter hand det nordiska

samhället. De närmast boende och vanligen beslägtade ätterna

slöto sig för gemensamt skydd tillsammans och bildade ett härad

eller hundare. Flere härad voro med hvarandra förenade till ett

större förbund, som kallades folkland, fylke, land eller landskap.

Andtligen blefvo äfven landskapen genom eröfring eller fri öfver-

enskommelse förenade till ett större helt, ett rike. Ett samhälls-

' Odal, jordegendom, som innehafves med full eganderätt.
^ Bonde egentl. boende, d. v. s. bofast man.



skick, som grundar sig på en dylik förening af mindre och större

samfund, kallar man förhundsförfattning.

Såväl häradet som landskapet afgjorde sina gemensamma
angelägenheter på ting — häradsting och landsting. De, som

ledde förhandlingarna pä tingen och verkstälde de fattade besluten,

voro häradshöfdingarne eller hersarne; det var ock de, som före-

stodo offren. Med tiden valde sig landskapen särskilda föreståndare,

hvilka kallades lagmän derför att de skulle känna lagen och tolka

dess bud för menigheten. Tinget hölls under öppen himmel på
en fridlyst plats i närheten af offerstället. Här samlades bönderna

beväpnade, här stiftades lag, afdömdes tvister, gingos eder, be-

slöts om krig och fred o. s. v.; vid samma tillfälle anstäldes offer,

och ett slags marknad hölls bland den församlade menigheten.

De straff, som tinget pålade, bestodo mest i böter; med böter

kunde de flesta brott försonas. För dråp emottogos sällan böter

af den dödes slägt, ty denna föredrog vanligen att utkräfva blods-

hämd. Afven för personlig oförrätt hämnade sig den förolämpade

vanligen på egen hand genom tvekamp, som ofta hölls på en öde

holme och derför kallades holmgång. Tjufnad förekom ytterst

sällan bland fria män. Vissa brott straffades med fredlöshet; så-

dana voro nidingsdåd samt kränkning af tempelfriden.

Ursprungligen voro häradens och landskapens höfdingar de

ledande männen bland folket. Men snart framstodo jämte och

öfver dem andra, mäktigare höfdingar, nämligen småkonungarne
eller fylkeskonungarne. Dessa uppkommo på det sätt, att en

flock af krigare, som drog ut i härnad, utropade sin anförare till

sin drotten eller konung ^ Kom han derpå hem med seger, byte

och krigsära, så behöll han sitt hedersnamn och sitt anseende

äfven i fredstid; med tillhjelp af sitt följe förvärfvade han små-

ningom en högre myndighet i sin ort, och konungavärdigheten

gick i arf till hans afkomlingar. Dessa småkonungar rådde hvar

öfver ett fylke eller landskap; deras befattning var att offra

till gudarne för folket samt anföra det i krig; de hade ingen

annan företrädesrätt än att hedras framför andra samt emottaga

vissa frivilliga gåfvor och större andel af krigsbytet. För öfrigt

fortfor folket att sjelft afgöra sina angelägenheter på tingen, der

alla sjelfegande bönder hade lika mycket att säga. Styrelsesättet

liknade alltså hvad man kallar folkvälde (demokrati); men då

' Brotten betyder höfding, af drott krigarefölje; hans gemål hette drott-

ning. Konung bet. högättad man, enligt andra fader.
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endast odalmännen här egde nägon talan, och hela den öfriga skaran

var utesluten, så ingick i detta styrelsesätt äfven ett starkt drag

af storniansvälde (aristokrati). Alltså funnos redan under forn-

tiden grunddragen till både folkvälde, stormansvälde och konunga-

välde i Norden.

Nordens sago- och hjelteålder.

Den tid, som kallas Nordens hjelteålder, är tillika en sagotid,

ty nian saknar alla vissa historiska underrättelser derom. Hon
är oss bekant endast genom fornnordiska sagor, sägner och qväden,

hvilka blifvit till vår tid bevarade dels genom isländska samlare

och författare, dels genom den danske historieskrifvaren Saxo.

Sverige har numera inga dylika fornsägner i behåll, men flere af

dem som finnas handla om Sverige. Dessa sagor och sånger,

som förhärliga Nordens förnämsta hjeltar och deras bedrifter,

ega väl oftast ett historiskt grundlag och hafva vanligen hämtat
sina ämnen från verkligheten, men de hafva tillika så omskapat

dem genom dikten, att man numer ej kan skilja dikt från verk-

lighet, Hvad man alltså lär känna i dessa hjelteqväden, är

ej vissa verkliga tilldragelser, utan tidens anda, lif och åskåd-

ningssätt i allmänhet; de hjeltar, som skildras, äro ej alltid histo-

riska personer, de äro förebilder af hvad folket på den ståndpunk-

ten tänkt sig ypperst och härligast. Vanligen är det en hel slägt,

som skildras genom flere led; hon är ofta hemsökt af ett hårdt

olycksöde, som drabbar hennes enskilda medlemmar och slutligen

för hela slägten till undergång.

Den mest storartade af de nordiska sagokretsar, vi numer

känna, är den, som handlar om Yölsunga- och Gjuk unga-ätterna

och som var gemensam för alla germanska stammar. Diktens

hufvudhjelte är Sigiu^d Fåfneshane, som trolofvar sig med valkyr-

jan Brynhild, men glömmer henne för konungadottern Gudi^un och

derefter på Brynhilds anstiftan dödas af sina svågrar Gjukungarne.

Dessa träffas snart af samma öde, i det de besvikas och dödas

af Gudruns andre gemål, konungen i Hunaland, hvarpå Gudrun af

honom utkräfver en grym hämd.

Audra nordiska hjeltesagor, som kommit ,till vår kännedom, äro

de, som handla om den store konstnären och smeden Völund, om Arn-
grimssönerna och det olycksbringande svärdet Tirfing, om Amlet, som
stälde sig vansinnig för att kunna hämnas sin faders död, om Bjovulf,
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Götarnes anförare i striden mot Svearne, om Hagbard och Signe, ora

Hjalmar och Ingeborg, om Fritjof den tappre, som äfven Tegnér

besjungit, om den vidtbereste äfventyrareu Orvar-Odd m.fl.

En sagokrets, som särskildt tillhör Danmark, är den, som be-

sjunger Skjoldangarne. Dessa omtalas såsom Danmarks äldsta

konungaslägt och skola haft sitt säte i Lej re på Själland, deras

stamfader Skjold var enligt sagan en son af Oden. Afven denna

hjelteslägt förföljes af ett olyckligt öde och dukar slutligen under

genom svek af sina närmaste. Konung Halfdan dräpes af sin

onde broder Frode, hans unga söner Roar och Helge förföljas

af Frode, men utkräfva slutligen hämd på denne och bestiga tro-

nen. Efter någon tids samregering dräpes Roar af sin systerson;

Helge åter äktar ovetande sin dotter Yrsa och faller derpå för

egen hand. Sonen af Helge och Yrsa, Rolf Krake, var Skjold-

ungarnes förnämste ätteman och tillika en af sagans ädlaste hjelte-

karaktärer. Han samlade omkring sig en krets af hela Nordens

yppersta kämpar, med hvilka han utförde många i sagan fräjdade

bedrifter. Slutligen föll han ett offer för sin syster Skulds tro-

löshet, och hans kämpar följde honom i döden.

Hvad Skjoldungasagan är för Danmark, det är Tnglingasagan

för Sverige. Denna saga känna vi blott genom en kort redo-

görelse hos den isländske häfdatecknaren Snorre Sturlasson, som

dock omarbetat henne efter sin uppfattning. I spetsen för

Ynglingaätten låter han Oden, Njord och Frej uppträda såsom

konungar och ättens stamfäder; det blef nämligen efter kristen-

domens införande en sed att framställa de hedniske gudarne såsom

menniskor, hvilka efter sin död fått guddomlig dyrkan. Den egent-

liga Ynglingaätten börjar med Yngve, som gifvit slägten hennes

namn; han säges hafva förlagt konungasätet till Gamla Upsala

och bygt det stora gudahuset derstädes. Slägtens olycksöden

börja med Vanlande och Visbur, hvilka genom trolöshet mot sina

gemåler draga förderf öfver sig sjelfva och förbannelse öfver hela

sin slägt. Domaide offras af sitt vredgade folk, och Agne för-

göres af sin egen gemål. Derpå rasa slägtmorden fruktansvärdt

inom Ynglingaätten: samkonungarne Alrek och Erik, Alf och

Yngve falla för hvarandras händer, och Ane den gamle offrar nio

söner efter hvarandra* för att sjelf fa lefva. De följande Ynglin-

garne dogo alla en våldsam död, tills ändtligen Ingjald Illråde

svekfullt bragte om lifvet en stor del af sina fränder, småkonun-
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gariie i landet, hvarigenom han rågade måttet af brott inom den

skuldbelastade ätten och drog denna med sig i förderfvet.

Såväl Ynglinga- som Skjoldungasagan hafva blitVit fortsatta

genom senare dikter och tillägg. En hofskald hos norske kon-

ungen Harald Hårfagre ville leda dennes ättartal upp till den be-

römda Ynglingaätten och antog derför, att denna slägt fortplantats

genom en son af Ingjald, vid namn Olof Trätälja, som skulle hafva

flytt till Värmland och hvars ättlingar sedan öfvergått till Norge.

Skjoldungasagan åter har fått en fortsättning genom sägnerna om

Ivar Vidfamne, Harald Hildetand och Bråvalla slag. Ivar göres

af sagan till en ättling af Skjoldungastammen; han besegrar In-

gjald, eröfrar hans rike och herskar öfver hela Norden. Han be-

skrifves såsom ond och svekfull och liknar deri sin motståndare

Ingjald; deremot skildras hans dotterson och efterträdare Harald

Hildetand såsom en stor och ädel hjeltekonung: han är den siste

af de egentlige sagokonungarne, och Bråvalla slag, i hvilket han

föll, är en storartad afslutning af Nordens hjeltetid. Det be-

skrifves i ett gammalt qväde såsom en jättekamp emellan Nordens

stammar; Oden skall sjelf ha anstiftat och ledt striden, i hvilken

sjelfve gudarne deltogo samt en mängd hjeltar från skilda tider

och sagokretsar, deribland den vidunderlige Starkad (Starkodder),

som ock skall hafva diktat qvädet. Segraren i detta slag, kon-

ung Sigurd Ring, är ej blott en sagokonung: om honom och hans

son Ragnar Lodbrok finnas några orediga historiska uppgifter;

dessa konungar stå derför på gränsen emellan sagan och historien.

Af sagan skildras Ragnar Lodbrok såsom den store vikinga-

konungen, som ströfvar kring halfva Europa under djerfva strider

och romantiska äfventyr. Han och hans söner tillhöra mer

följande tidsålder.
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II. Yikinga- och Omvändelse-tiden.

Omkr. 800—1060.

öfvergång från saga till historia. Tre större välden i Norden. Nordmanna-
tågen och deras följder. Kamp emellan) hedendom och kristendom.

Nordmannatågen.

Länge var Norden så godt som alldeles okänd för de her-

skande folken i vestra Europa Franker *och Angelsachsar. Men

I

från tiden omkring 800 började Norden träda i beröring med

dessa i bildning mer framskridna folk, genom hvilkas krönikor vi der-

efter erfara ett och annat om de skandinaviska landen. Denna

beröring föranleddes i synnerhet genom två omständigheter, näm-

ligen Karl den stores eröfringar åt norr samt nordmannatågens

begynnelse.

Då Karl den store kämpade mot de hedniske Sachsarne,

fingo dessa bistånd af sina grannar i norr Danerna. Efter att

hafva underkufvat Sachsarne, kom Karl den store i början af

800-talet i strid med Danerna och deras konung Godfred. Denne

försvarade sig med framgång mot den mäktige kejsaren och

tillfogade Frankerna mycket afbräck, men föll inom kort för

en lönmördares hand, och hans efterträdare Hemming slöt 811

fred med kejsaren på vilkor, att floden Eider skulle vara gräns

emellan båda rikena. Derpå utbröto i Danmark häftiga tron-

strider emellan täflande konungaätter; en konung af det besegrade

partiet vid namn Harald flydde till kejsar Ludvig den fromme,

lät döpa sig och medförde vid sin återkomst till Danmark Nordens

apostel Ansgar.

Snart började de nordiska folken att i sin ordning hemsöka

det frankiska rikets kuster med mord och brand, då de s. k.

nordmanna- eller vikinga-tågen togo sin början. Vikingafärderna

hade dittills inskränkt sig inom Nordens egna haf och skär.

Men i tiden före 800 hade förändringar inträdt i Nordens inre

förhållanden, som gåfvo dessa färder en dittills okänd utsträck-
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ning. I Sverige och Danmark hade uppträdt mäktigare konunga-

ätter, hvilka kufvat smäkonungarne, förenat allt flere landsdelar

och bildat större välden. Sådana voro Upsalakonungarne
i Sverige och Lejrekonungarne i Danmark, hvilka frän början

åtnjutit större anseende såsom de förnämsta templens föreståndare.

I Sverige utgör sagan om Ingjald Illråde ett dunkelt minne af

småkonungarnes utrotande. Efter medlet af 800-talet inträffade

detsamma äfven i Norge. Dessa mäktigare herskare drefvo

vikingarne bort från Nordens farvatten. Mången stolt och krigisk

höfding, mången frihetsälskande odalman ville ej underkasta sig

de nye herskarne; de samlade följen, utrustade vikingaflottor och

sökte sig nya bostäder på främmande kuster. Andra orsaker till

nordmannatågen voro den nordiska äfventyrslusten samt svårig-

heten för den växande befolkningen att finna sitt uppehälle i Nor-

den. Skaror af unga stridslystna män drogo derför årligen ut i

härnad under anförande af jarlar, sjö- och vikingakonungar.

De trakter, som värst hemsöktes af Nordmännen^, voro

kusterna af Vesterhafvet eller nordvestra Tyskland, Frankrike och

England, och härfärderna till dessa nejder kallades vesterviking. I

denna deltogo Danerna lifligast, ty de kommo genom sitt lands

belägenhet lättast i beröring med vestra Europa. Norges vikingar

vände sig mera åt nordvest, till Irland, Skotland och Island.

SveOSkarne åter voro stängda från Vesterhafvet, deras här-

färder inskränkte sig derför hufvudsakligen till Östersjön och

dess kuster eller hvad som kallades Östervåg. Vid denna tid

innehades Östersjöns östra och nordliga kuster mest af finska

folkstammar. I norr kring Bottniska viken bodde från urål-

driga tider Lappar och Kväner. och östersjöländerna inneha-

des af Sumer ^, Tavaster, Kareler, Ester, Liver, Kurer, hvilka

tagit i besittning de efter dem benämda landen. Längre åt

öster i det inre af nuvarande Ryssland bodde en mängd andra

finska och slaviska stammar, bland hvilka de mäktigaste voro

Bjarmerna vid Hvita hafvet. Med dessa folk hade Svearne

alltid stått i nära beröring; de kallades af de finska folken Ruot-

ser, af Slaverna Rus eller Varäger^. Den ryska fornsagan

berättar, att vid medlet af 800-talet tre varägiska bröder med
sina följen begifvit sig öfver hafvet till de Slaver, som bodde

^ Nordmän var det gemensamma namnet på samtliga Nordens invånare.
^ Suomi är det finska namnet på Finland.
' Varäger är den ryska formen af det nordiska Väringar.
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söder om Ladoga-sjön, och der gi-uudat ett rike. Den äldste af

bröderna, Rurik, blef snart ensam herskare och tog sitt säte i

Novgorod, det nordiska Holmgård. Ett annat varägiskt rike

grundades kort derpå i Kijev vid Dnjepr; detta införlifvades med

det förra i slutet af 800-talet, hvarefter hela folket efter sina

herskares stam började kallas Ryssar. Det nya väldet, i Norden

kalladt Gårdarike, utbredde sig hastigt åt alla sidor, det förstärkte

sig esomoftast med stridbara män från Norden, hvilka på sina

flottor drogo utför Dnjepr till Svarta hafvet och derifrån ho-

tade sjelfva Konstantinopel (det nordiska Miklegård). Härigenom

kommo Nordborna i beröring med Orienten och det byzantinska

kejsareriket; de togo värfning i kejsarens lifvakt, det berömda

väringegardet i Konstantinopel, och en liflig handelsförbindelse

uppstod, som hade sin väg öfver Gotland, Dyna och Dnjepr.

Norska vikingar visade sig i början af 800-talet på de skotska

öflockarne och på Irland, hvarest de inom kort grundade flere små

konungariken, det förnämsta i Dublin. Utvandringarna från Norge

tilltogo i slutet af 800-talet, då Harald Hårfagres tryckande en-

våldsmakt begynde. Nu befolkades af norska utvandrare först Fär-

öarna^ och de skotska öarna Hjaltland^, Orkenöarna och Suder-

öarna^. Men då Harald förföljde dera äfven dit, sökte de en

tillflyktsort på en stor, obebodd ö fjärran i Nordhafvet, hvilken

874 nyligen blifvit upptäckt och kallades Island. Ar 874 bosatte

sig här de första norska nybyggare, och under de följande 60 åren

togs hela Island i besittning af nordiska utvandrare, af hvilka de

fleste voro från Norge, Dessa nybyggare-familjer lefde i början

hvar för sig utan något samband, men snart förenade sig flere

närboende slägter till ett samfund under en gode, som förestod

på en gång gudstjensten och rättsskipningen. Derpå vidgades

kretsen allt mer, och slutligen (omkr. 930) antogo alla Islands

bygder en gemensam lag och upprättade ett samfäldt ting, alltin-

get eller allshärjartinget, som årligen hölls på Tingvallarne i öns

sydvestra hörn under ledning af en lagman. Den isländska fri-

staten egde bestånd öfver 300 år; den har haft en stor bety-

delse i Nordens historia, ty det var på denna afskilda ö, som

Nordens gamla sägner och qväden om gudar och hjeltar fortplan-

tades ifrån slägte till slägte, det var hufvudsakligen der, som de

upptecknades, samlades och bearbetades till historia; och intet

• Färöarna = fåröarna. — ^ Shetlandsöarna. — ^ Hebriderna och Man.
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nordiskt land har intill denna dag så troget bevarat Nordens

gamla språk oförfalskadt som Island. Från Island upptäcktes det

närbelägna Grönland, der isländska nybyggare satte sig ned, och

derifrån uppdagade en djerf seglare år 1000 delar af Norra Ame-
rikas fasta land, 500 år före Columbus. Flere Nordbor öfver-

vintrade der i en trakt, som de kallade Vinland, belägen unge-

fär i det n. v. Massachusetts.

Ännu mer omfattande och följdrika blefvo DaDSkdrneS här-

färder i vestra Europa, i synnerhet i England och Frankrike.

Först anlände de i mindre hopar och med långa mellanskof, från

slutet af 700-talet, men snart öfversvämmades hela Vesterhafvet

af vikingaflottor, hvilka på det förskräckligaste hemsökte de

olyckliga länderna. Nordmännen beherskade alldeles hafven och

förstärktes oupphörligt hemifrån; de slogo sig vanligen ned på
öar vid kusten, hvarifrån de gjorde strandhugg, inträngde pä flo-

derna djupt in i landet och genomströfvade det härjande från

den ena ändan till den andra. Slutligen företogo de sig att göra

planmässiga, varaktiga eröfringar och grundlägga nya riken.

Till England ankom en stor dansk flotta, anförd af vikinga-

höfdingen Lodbroks söner. Danskarne stannade qvar i landet och

eröfrade den nordöstliga hälften deraf eller provinserna Northum-
herland, Ostangeln och Mercia. De lyckades till och med att

intaga Angelsachsarnes hufvudland Wessex och förjagade deras

konung Alfred den store; denne återkom emellertid snart och

slpg vikingarne, men slöt derpå (efter 878) med Danskarne ett

fördrag, enligt hvilket han åt dem öfverlemnade de nordöstliga

provinserna eller den sedan s. k. Danelagen. Der bosatte sig en mängd
Nordbor under sina egna höfdingar och lagar, de antogo snart kristen-

domen och började sammansmälta med Angelsachsarne, men bi-

behöllo dock länge sitt eget språk, sina egna lagar och sedvanor.

Samtidigt härmed hade Nordmännen bosatt sig äfven i norra

Frankrike. De hade först härjat på kusterna af Frisland och

Flandern; derpå kom ordningen till Frankrike, som kring medlet

af 800-talet sköflades af vikingahöfdingarne Hasting och Björn

Järnsida. Dessa fortsatte sina härjningar i Spanien, inträngde i

Medelhafvet och hemsökte dess nordliga kuster. Mot århundradets

slut förnyades Nordmännens anfall; nu härjades Rhentrakterna

och nordvestra Tyskland, till dess konung Arnulf tillfogade Nord-

männen nederlaget vid Löwen (i Belgien). Andra skaror beläg-

rade Paris och genomströfvade norra Frankrike. Här uppträdde
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vid århundradets slut vikingahöfdingen Rollo eller Rolf, som

tog sitt säte i Rouen och der började grunda en fast bosätt-

ning. För att göra slut på Frankrikes lidanden, öfverlät konung

Karl den enfaldige landet kring nedre Seine, det sedan s. k. Nor-
\mandie, såsom län åt Rolf, hvarefter denne öfvergick till kristen-

domen, 912. Här uppstod nu ett mäktigt, blomstrande hertigdöme,

föga beroende af den franske konungen, och dess kraftiga befolk-

ning grundade snart nya riken, såsom det normandiska väldet i

Neapel och Sicilien samt det nyare konungariket England (1066).

Normanderna i Frankrike sammansmälte snart med landets gamla

invånare, men flere spår af deras nordiska härkomst hafva qvarstått

intill våra dagar i språk och sedvanor.

Med Nordmännens bosättning i Danelagen och i Norraandie

upphörde de egentliga Nordmannatågen, ty de nordiske eröfrarne

försvarade de nya hemlanden mot sina forna landsmän och af-

värjde vikingarnes angrepp. — Nordmannatågen hade de vigtigaste

följder både för Norden och för det öfriga Europa. De befriade

Nordens riken från en mängd stolta, trotsiga höfdingar och under

lättade derigenom konungarnes bemödanden att förena de spridda

landskapen till större välden. De aflägsnade ock från Norden många
af dess ifrigaste hedningar; vikingarne leddes ofta genom sin be-

röring med de kristna folken till att omfatta kristendomen och

hemförde från mer bildade länder frön till en högre odling. De
förskräckliga härjningarna gjorde det till en tvingande nödvän-

dighet för de kristna folken att arbeta på Nordbornas omvändelse,

hvartill ock numer många tillfällen yppades.

Nordmannatågen inträffade på en tid, då Europa befann sig i

upplösningstillstånd, söndersplittradt genom länsväsendet och hemsökt

på en gång af Nordmän, Saracener och Magyarer. För att ej alldeles

gå under, måste folken sluta sig närmare tillsammans och underkasta

sig eu fastare ordning; under sådana förhållanden grundades de ny-

europeiska rikena. De nordiske eröfrarne iugöto friskt och kraf-

tigt blod hos de försvagade folken i vestra Europa. De omfat-

tade kristendomen med stor värme
;
genom denna religiösa lyftning

i förening med den nordiska äfventyrsaudan utbildade sig först hos

dessa Nordens ättlingar den inrättning, som kallas riddareväsendet

(chevaleriet). Det var samma djerfva och svärmiska lynne, som gaf

upphof åt Medeltidens största och följdrikaste bedrift, Korstågen, hvilka

voro ett slags kristna viking:atåg.
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De tre nordiska rikena före 1000.

Kristendomens första fOrknnneinde.

Hvad som under Nordmannatågen tilldrog sig hemma i Norden,

derom ega vi blott ofullständiga underrättelser. I synnerhet är

Sveriges och Danmarks historia för denna tid höljd i dunkel; hon

upplyses blott genom de sparsamma uppgifter, vi ega om kristen-

domens första förkunnande i Norden.

Vid den tid, då Nordmannatågen fortgingo, hade den forn-

nordiska religionen och odlingen redan sett sin bästa tid och vi-

sade fiere tecken till förfall och upplösning. Det vilda vi-

kingalifvet tog öfverhand och medförde mycken grymhet och

omensklighet; den gamla nordiska redligheten försvagades, och

sagorna meddela allt flere drag af svek och trolöshet. Asatron

började öfverlefva sig sjelf och förlorade allt mer sin makt öfver

sinnena. Det fans vikingar, som föraktade gudarne och trodde

blott på sin egen makt och styrka. Hos de mer tänkande

hade uppstått en aning om något högre: om konung Harald

Hårfagre förtäljes, att han ej erkände mer än en gud i

himmelen, den som skapat solen, verlden och menniskorna.

Ehuru Nordbons stolta, oböjliga sinne ej stämde väl öfverens

med kristendomens sjelfförsakande ande, funnos dock hos Asa-

läran enskilda drag, som underlättade kristendomens insteg: sådana

voro läran om den fromme Balder, bruket att vattenösa den ny-

födde m. fl. Hvad som först intog många Nordbor för kristen-

domen, var den katolska gudstjenstens yttre glans; bilderna

och kordrägterna, rökelsen och sången slogo an på Nordbornas

praktälskande sinnen. Det hedniska mångguderiet ersattes af

den katolska lärans helgondyrkan; ja, flere nyomvände bibe-

höUo sina gamla gudar jämte den nye. Deraf är klart, att hos

flertalet kristendomen först stannade på ytan, men dermed var

dock möjligheten gifven för den nya tron att småningom intränga

i hjertat och inverka på lefvernet.

Det är redan omtaladt, att den danske konungen Harald er-

höll dopet i Tyskland (826), och att Nordens apostel Ansgar
följde honom tillbaka till Danmark. Ansgar var då en ung munk
i det westfaliska klostret Ny-Corvey, utmärkt för fromhet, lärdom

och en brinnande tro. Under några år verkade han för kristen-

domen vid Nordens sydligaste gräns, i trakten af Hedehy eller

O dhner, Sver., Nor. o. Banm. Historia. 6:te nppl. 2
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Slesvig. Men då Svearne genom sändebud förklarade sig villiga

att mottaga kristna lärare, så erhöll Ansgar af kejsar Ludvig den

.fromme uppdraget att begifva sig till Sverige. Efter en resa full

af faror och äfventyr ankom han omkr. 830 till Svearnes förnämsta

hamn och köpstad Birka, belägen på en ö i Mälaren ^. Svearnes

konung, som hette Björn, emottog Ansgar väl och lät honom fritt

förkunna den kristna läran. Efter halftannat års välsignelserik

verksamhet i Birka återvände Ansgar till kejsaren. Han blef nu

utnämd till ärkebiskop i det nyupprättade ärkestiftet Hamburg,

med uppdrag att predika evangelium för de nordiska folken. Men

då Hamburg inom kort förstördes af vikingar, blef i dess ställe

Bremen Ansgars biskopssäte och bostad. Derifrån begaf han sig

omkr. 853 på sin andra resa till Sverige. Der hade under mellan-

tiden hedningarne tillstält ett upplopp mot de kristne och förjagat

de af Ansgar ditsända presterna. Då han nu sjelf återkom till

Birka, mötte han först häftigt motstånd, men genom klokhet vann

han på sin sida både folket och konungen, som på den tiden

hette Olof; saken föredrogs på tinget i landets båda hufvuddelar,

och det beslöts, att kristendomen skulle allt framgent få predikas.

Efter att hafva återupprättat den kristna församlingen i Birka

återkom Ansgar till Bremen, der han afled 865. Så länge han

lefde, arbetade han nitiskt för Nordens omvändelse, i det han upp-

fostrade nordiska ynglingar och hemsände dem såsom lärare. Så

gjorde ock hans vän och efterträdare Rimbert, som äfvenledes be-

sökte Sverige.

Men derefter fick det nordiska omvändelseverket ligga nere

i lång tid, medan vikingatågen rasade som häftigast. I Sverige

regerade inemot slutet af 800-talet konung Erik Emundsson, och

efter honom omtalas hans son BjÖm Eriksson. Erik var en mäktig

konung och stor krigare; han drog i härfärd till Östervåg och

gjorde flere östersjöprovinser till svenska skattländer. Men när

han ville utvidga sitt välde äfven åt vester och underlade sig

gränstrakterna mot Norge, Värmland, Markerna och Ranafylke^,

kom han i strid med Norges konung Harald Hårfagre, som gjorde

anspråk på samma provinser. Oenigheten emellan båda konungarne

kom till utbrott vid ett samtidigt besök hos den värmländske

bonden Åke, och slutet blef, att Harald fråntog Erik de omtvistade

' Birka låg på den n. v. Björkön, vid farleden emellan Södertälge och

Mariefred.
2 MarA^TOa = Dal ; Banafylhe eller FiÄe7t=: Bohuslän.
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provinserna. Värmland och Markerna återkommo dock snart

under Sverige, Ranafylke deremot förblef norskt.

Det afbrutna omvändelseverket i Norden blef omsider åter-

upptaget, sedan Nordmannatågen upphört och mäktiga furstar åter

uppträdt på Tysklands tron. Den tappre Henrik Fogelfängaren

företog (omkr. 934) ett krigs- och omvändelsetåg mot det hedniska

Danmark, som då regerades af konung Gorm den gamle, en ifrig

hedning och förföljare af de kristne. Detta krig gaf anledning till

anläggandet af Danavirke, en befäst gränsvall mot Tyskland, som

sträckte sig i sydvestlig riktning från hafsviken Slien. Vallen,

som var ett verk af Gorras kraftfulla drottning Tyra, fick snart

göra tjenst, ty under Gorms son och efterträdare Harald Blå-

tand förnyades flere gånger fiendtligheterna mellan Tyskland och

Danmark. I följd af dessa tyska krigståg fick kristendomen allt

mer insteg i Danmark; sjelfve konung Harald Blåtand lät slut-

ligen förmå sig att emottaga dopet och visade sig sedan som en

stor vän af de kristne.

Vid den tiden grundades det berömda vikinganästet J oms-
borg. Detta fäste var beläget på ön Wollin i Vendernas land;

der samlade sig Nordens oförvägnaste kämpar och ifrigaste hed-

ningar och bildade ett samfund af endast krigare under stränga

lagar. Detta samfund fick med tiden till sin höfding den svenske

konungasonen Styrbjörn Starke. Denne fräjdade viking var bror-

son till den mäktige Sveakonungen Elik Segersäll, som regerade

under senare delen af 900-talet. Vid tolf års ålder hade Styr-

björn trotsigt pockat på sin ärfda andel af riket, men blifvit till-

bakavisad af folket och i stället af farbrodern erhållit en flotta

att bruka i vikingafärd. Han gjorde sig slutligen till Joms-

vikingarnes anförare; i spetsen för dem tilltvang han sig af Harald

Blåtand hans dotter till äkta samt en hjelphär mot sin farbroder,

af hvilken han nu ville utkräfva sitt fädernearf. Sedan han land-

stigit på Svealands kust, öfvergafs han af Danskarne, men drog

likväl Svearne till mötes; på Fyrisåns strand eller Fyris-

vallarne kom det till en förtviflad kamp, i hvilken Styrbjörn

stupade med större delen af sin här, omkr. 990. Derefter fick ^

konung Erik tillnamnet Segersäll.

Detta var ej konung Eriks enda seger; han vände snart sina

vapen mot Danmark och förjagade dess konung Sven Tveskägg

från hans rike. Sven drog då i vikingafärd och härjade i Eng-

land. Under tiden afled Erik Segersäll (före 994) och efter-
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träddes af sin son Olof Skötkonung. Med honom ingick Sven

Tveskägg förlikning, återfick sitt fädernerike och förmälde sig

med konung Olofs moder Sigrid. Denna drottning, som för sin

stolthet kallades Storråda, blef såsom enka eftersökt af många

friare. Tvänne småkonungar, som i detta ärende besökte henne,

lät hon i sitt öfvermod innebränna. Slutligen antog hon den

norske konungen Olaf Trygvessons giftermålsanbud, men då denne

skymfade henne för det hon ej ville öfvergå till kristendomen,

svor hon honom ett dödligt hat, och efter sin förmälning med

Sven Tveskägg anstiftade hon mot Olaf ett förbund emellan sin

man, konungen i Danmark, och sin son, konungen i Sverige.

Innan vi beskrifva utgången af denna strid, skola vi först kasta

en blick på Norges föregående historia.

Norge ^ framträder i historien senare än Sverige och Dan-

mark, men det oaktadt är dess äldre historia vida bättre känd

än Sveriges och Danmarks, ty de isländske sagoförtäljarne syssel-

satte sig mest med Norge, hvarifrån deras förfäder utvandrat.

I följd af Norges söndersplittring i afskilda dalar fans der

ingen sådan naturlig medelpunkt, som Mälartrakten var för Sverige

och Själland för Danmark; det dröjde derför länge, innan de

norska fylkena förenade sig till ett helt och småkonungarne ut-

rotades. Vid medlet af 800-talet hade en höfdingaätt, som an-

sågs härstamma från de svenske Ynglingarne, höjt sig till större

makt och anseende än de andra och förenat under sig största

delen af de sunnanfjällska fylkena. Af denna ätt var norska

rikets grundläggare Harald Hårfagre. Denne konung säges i sin

ungdom ha gjort det löftet att ej klippa sitt hår, förr än han lagt hela

Norge under sitt välde. Han öfvergick först Dovre och vann det

nordanfjällska Norge. Från denna tid blef trakten omkring Trond-

hjemsfjorden eller det s. k. Tröndalaget landets förnämsta bygd.

Derefter intog han det vestra Norge, och då de återstående fylkes-

konungarne i södra Norge förbundo sig mot honom, vann han den

afgörande sjösegern i Hafrsfjord^, omkr. 872, Han var dermed

herre öfver hela Norge, han lät nu klippa sitt hår och fick

då tillnamnet Hårfagre. Vid dessa eröfringar gick Harald

ganska strängt och egenmäktigt till väga. Han tvang nämligen

de förut skattefrie odalmännen att för sin jord erlägga dryga af-

• Namnet är Inldadt af Nord-vegr (Noregr, Norge) och betyder nordligt land.

* En vik på Norges kust ej långt från Stavanger.
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gifter till konungen, och då många fördenskull utvandrade, indrogos

deras gods. Öfver hvarje fylke satte Harald en jarl, och denne

fick under sin befallning flere hersar, hvilka mot krigstjenst be-

lånades med kungliga gårdar och efter den tiden kallades lendermän.

Harald Hårfagre begick på sin ålderdom det felsteget att skifta

riket emellan sina många söner ^ och gifva dem alla konunga-

namn; till öfverkonung förordnade han sin käraste son Erik, för

sitt stridslystna sinnelag kallad Blodyx. Den yngste af bröderna,

Håkon, som uppfostrats hos konung Ätelstan i England och växt

upp till en ädel, ridderlig yngling, begaf sig vid 15 års ålder öfver

till Norge till sin faders vän Sigurd jarl. Denne stälde den unge

konungasonen fram för bönderna på tinget, och som dessa voro

missnöjde med konung Erik, och den unge Håkon lofvade att af-

skaflfa sin faders pålagor, utropade de honom strax till konung.

Erik måste rymma landet, drog i vikingafärd och stupade i Eng-

land.

Konung Håkon, som för sin mildhet och rättrådighet fick

tillnamnet den gode, gaf åt Norges försvarsväsen och rättsväsen

en ny ordning. Han indelade kusttrakterna i skeppslag, hvilka

i krig skulle utrusta hvart sitt skepp och göra sig färdiga,

så snart vårdkasarne på bergen tändes eller härpilen (bud-

kafveln) kringsändes. Redan tidigare hade fylkena i det suu-

nanfjällska Norge slutit sig tillhopa under samma lag och

bildat en större tingsförening, som kallades Eidsiva- tingslaget.

Nu upprättade Håkon en dylik tingsförening för de vestliga fyl-

kena under namn af Gula-tingslaget och en för de nordliga under

namn af Frosta-tingslaget. Men då Håkon, som blifvit döpt i

England, ville göra förändring i religionen och böd Trönderna att

antaga kristendomen, så satte de sig till motstånd, uppbrände de

Harald Hårfagre f omkr. 933.

Erik Blodyx,
g. m. Gunhild.

Olaf, kon.
i Viken.

Trygvo.

Bjöni Farman, kon.
i Vestfold.

7 söner, hvaribland
Harald Gråfäll f

omkr. 965.
|
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t 1030.

Sigurd, kon.
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Sigurd^Syr,
g. m. Asta.

Harald Hårdrade
t 1066,
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Magnus den gode f 1047. Norges följande

konungar.
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kristna kyrkorna och nödgade konungen sjelf att deltaga i de

hedniska ofFerfesterna.

Emellertid gjorde Erik Blodyx' söner upprepade anfall mot

Norge, och i en af dessa strider sårades konung Håkon till döds

(onikr. 960). Den äldste af Erikssönerna, Harald Gråfåll, hyl-

lades nu som konung i större delen af Norge, men fick snart en

farlig medtäflare i Håkon jarl; denne bragte slutligen Harald om
lifvet och herskade derefter med stor makt och myndighet i det

nordanfjällska Norge. Han var en nitisk hedning och blotman

och sträfvade att upprätthålla den fallande Asatron. Men genom

sin våldsamhet väckte han böndernas missnöje; de reste sig

emot honom och slöto sig till en ättling af Harald Hårfagre vid

namn Olaf Trygvesson, som just då hemkom från vikingafärd.

Håkon jarl öfvergafs af alla och mördades på flykten af sin träl

(omkr. 995).

Olaf Trygvesson, Norges nye konung, hade såsom litet barn

blifvit undan sina förföljare förd ur landet och uppfostrad i Gårda-

rike; under sina vikingafärder hade han i England emottagit dopet

och blifvit en ifrig kristen. Han beslöt att omvända sina lands-

män till kristendomen. Åtföljd af kristna lärare drog han från

bygd till bygd, gaf bönderna att välja mellan dop och kamp,

tvang och lockade dem ömsevis; på detta sätt kristnades större

delen af landets invånare, åtminstone till namnet. Äfven i Sverige

beredde han kristendomen insteg, då han gaf sin syster Ingeborr/

till äkta åt Ragnvald jarl i Vestergötland på det vilkor, att denne

lät döpa sig och mottog kristna lärare. Genom Olafs inflytande

antogs kristendomen äfven af Isländingarne.

Det är redan omtaladt, huru konung Olaf ådrog sig Sigrid

Storrådas hat och derigenom uppkallade mot sig ett förbund

emellan Sven Tveskcägg i Danmark och Olof Skötkonung i Sverige.

Till förbundet slöto sig äfven Håkon jarls båda söner Erik och

Sven. De förbundne passade på, då Olaf Trygvesson återvände

hem från en färd till Venden och Jomsborg, och anföll honom

med stor öfvermakt vid Svolder\ Här uppstod ett väldigt sjö-

slag, som blef vida berömdt i Norden; Olaf Trygvesson försvarade

sig med lysande tapperhet från sitt ståtliga drakskepp Ormen

långe, och först då detta var fullt af fiender, störtade han sig i

hafvet — och syntes aldrig mer. Detta inträffade omkring år

' En ö cllcr ett sund nära Rugen.
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1000. Norge delades emellan segrarne, men Danakonungen och

Sveakonungen behöllo blott en mindre del för sig sjelfva, de

lemnade det mesta åt jarlarne Erik och Sven såsom lyd-

regenter.

De tre nordiska rikena efter 1000.

Kristendomens införande.

Efter slaget vid Svolder herskade fred och sämja mellan

Nordens riken i 15 år, hvarunder kristendomen fick allt mera in-

steg. Sven Tveskägg blef under sina krigståg i England omvänd

till kristendomen; genom engelska och tyska lärare kristnades

småningom de danska öarna och Skåne. Äfven till Sverige kommo

lärare från England; den märkligaste bland dessa var den helige

Sigfrid, som med framgång förkunnade kristendomen i Värend

och Vestergötland. I sistnämda landskap vann kristendomen först

utbredning och stadga; det var ock här, vid Husaly, som Sigfrid

skall hafva döpt Olof Skötkonung. Detta skedde vid år 1008.

Under Erik Segersälls regering hade Sveavälde varit det

mäktigaste bland Nordens riken. Men Olof Skötkonung var ej

lika kraftfull och krigisk som fadern, utan satt mest hemma i

sitt land och höll ett präktigt hof, omgifven af skalder och vittra

män, och lät Sveriges skattländer i öster gå förlorade. Samtidigt

härmed började Danavälde uppstiga till allt större makt genom

stora eröfringar i England. Dessa föranleddes närmast genom

det s. k. danamordet (1002), då en stor mängd. Danskar midt

under freden svekfullt öfverföllos och mördades af Angelsachsarne.

Till hämd för detta nidingsdåd ansattes England värre än någon-

sin af nordiska krigareskaror, och slutligen lyckades Sven Tve-

skägg att eröfra hela landet och fördrifva det gamla konunga-

huset. Men då han kort derpå (1014) afled, upplågade striden

på nytt, och först efter flere års strider blef hans son Knut
erkänd såsom konung öfver hela England, hvarmed han efter sin

äldre broders död förenade Danmarks krona. Den klokhet och

kraft, hvarmed han styrde sina båda riken, förskaffade honom

tillnamnet den store. Efter att hafva betryggat sitt välde i

England, vände Knut den store sin uppmärksamhet till Norden,

der under tiden märkliga händelser timat.
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En norsk småkonung af Harald Hårfagres ätt vid namn
Harald Grenske, en af dem som Sigrid Storråda lät innebränna,

efterlemnade en son Olaf, som för sin undersätsiga växt kallades

Olaf Digre. Sedan denne länge tumlat om i vikingafärd, begagnade

han tillfället, då Knut den store var sysselsatt i England, och

uppträdde i Norge med anspråk på kronan (omkr. 1014). Lyckan

gynnade honom; han skaffade sig snart ett anhang, och efter en

afgörande seger öfver Sven jarl hyllades Olaf Haraldsson allmänt

såsom Norges konung. Han återstälde Norges sjelfständighet och

forna gränser samt gjorde för alltid slut på fylkeskonungarne i

Norge. Varm kristen gjorde han till sin förnämsta uppgift att i

Norge befästa den nya läran, och liksom Olaf Trygvesson drog

han genom Norges bygder, undervisade och döpte, straffade de

tredskande, bygde kyrkor och förordnade prester samt införde

kristna grundsatser i lagstiftningen. Dermed var Norges om-
vändelse fullbordad.

Genom att sätta Norges krona på sitt hufvud kom Olaf

Haraldsson i fiendtligt förhållande till landets forna öfverherrar,

konungarne i Sverige och Danmark. I synnerhet blef Olof Sköt-

konung hans bittre ovän och rustade sig till krig mot Norge.

Men detta misshagade Svenskarne, hvilka ej ville lefva i ofred

med sina grannar Norrmännen; i synnerhet ledo Vestgötarne genom

den störda samfärdseln med Norge, der de brukade hämta sina

förnödenheter. Vestgötajarlen Ragnvald Ulfsson slöt derför på

eget bevåg stillestånd med Norge; och då Olaf Haraldsson

skickade sändemän till Sveakonungen, för att erbjuda honom fred

och begära hans dotter Ingegärd till äkta, medföljde Ragnvald

jarl för att understödja dessa förslag. På vägen besökte de re-

sande lagmannen i Tiundaland Torgny, den visaste och myndigaste

bonde i landet, och försäkrade sig om hans bistånd. De infunno

4Ajrsig nu på Upsvearnes stora vinterting vid Upsala (Disatinget ^)

inför konungen och all menigheten och framstälde sina förslag.

Konungen afbröt dem vred med hårda ord. Då reste sig den

gamle Torgny och tog å böndernas vägnar till ordet. I kraftfulla

ordalag förehöll han konungen hans stolthet och egensinne och

förklarade, att bönderna ej vore sinnade att längre tåla slikt af

honom; ville han ej foga sig efter deras önskan, så skulle de

öfverfalla och dräpa honom, såsom deras fäder brukat göra med

* Diaatinget, Distingen, af Dis = gudinna.
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sjelfrådiga konungar. »Säg nu strax, hvilketdera du väljer!» så

slöt Torgny sitt tal, och menigheten gaf med vapenbrak och stort

gny sitt bifall till känna. Nu måste konungen gifva vika och

lofvade göra, såsom bönderna ville. Men inom sig tänkte han ej på
att hålla sitt löfte; Ingegärd blef väl trolofvad med Olaf Haralds-

son, men hennes fader upphäfde snart denna förbindelse, och den

norske konungen lick förgäfves vänta på sin brud. Då fram-

kastade Ragnvald jarl det förslag, att konung Olaf i stället skulle

gifta sig med Sveakonungens andra dotter Astrid, som just var

hos jarlen på besök. Bägge samtyckte, och så blef Astrid fadern

ovetande Olaf Haraldssons maka. Men efter detta vågade Ragn-
vald ej längre stanna i landet; han drog inom kort till Gårdarike

i följe med prinsessan Ingegärd, då hon gifte sig med den ryske

storfursten Jarosldv.

Både Vestgötarne och Uppsvearne voro högeligen förbittrade

öfver sin konungs löftesbrott. De förre afsände till Upsala

lagman Emund af Skara, en vältalig och förslagen man, som
sökte intala folket, att Olof Skötkonung och hans ätt borde

afsättas; härom trädde han ock i rådplägning med Uppsvearne.

Konungens rådgifvare insågo den fara, hvari han sväfvade; de in-

funno sig med konungens unge son Jakob på de missnöjdes sam-

mankomst, omintetgjorde der Emunds anslag och förmådde Up-
svearne att hylla Jakob såsom konung. Bönderna gåfvo honom
dervid äfven namnet Anund. Den nye konungen delade dock

makten med sin fader, på det vilkor att han förlikte sig med sin

måg Norges konung; hvilket ock skedde på ett möte mellan kon-

ungarne i Konghäll, omkr. 1020. Två år derefter dog Olof Sköt-

konung, hvarpå styrelsen odelad öfvertogs af ÅnnDd Jakob.

Vid den tiden var Knut den store betänkt att återställa

Danmarks forna öfverhöghet öfver Norge. Mot den mäktige Dana-
konungen sökte Olaf Haraldsson bistånd hos sin svåger Anund
Jakob. De båda svågrarne slöto förbund, och då Knut företog

en resa till Rom, begagnade de sig af hans frånvaro och härjade

på de danska kusterna. Knut kom snart frän England med en

stark flotta och stötte på sina fiender i Helga-å; han råkade

der i stor fara, men striden blef oafgyord. I Norge anstiftade

Knut uppror mot Olaf Haraldsson; de norske höfdingarne voro miss-

nöjda öfver Olafs stränghet, och derför, då Knut med en stark flotta

infann sig i Norge, föllo honom Norrmännen genast till och hyllade

honom som konung. Öfvergifven af sitt folk måste Olaf fly och
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begaf sig till sin gemåls slägtingar i Gårdarike. Efter någon

tids vistelse derstädes beslöt han att söka återvinna sitt rike och

vände tillbaka till Norden. På återvägen lade han till vid Got-

lands kust och gjorde början till öns omvändelse. Derpå drog

han till sin svåger konungen i Sverige, samlade der en liten här

och tågade med den öfver Jämtland in i Tröndabygden. Vid

Stiklastad mötte han den vida starkare norska hären, och det

kom till en hård strid, i hvilken Olaf Haraldsson tappert käm-

'pande slutligen dukade under, år 1030. Efter hans död inträffade

ett hastigt omslag i folkets stämning: fiendskapen förvandlades

till beundran, rykten spredo sig om järtecken, skedda vid hans

lik, och det blef en allmän tro, att han var en helig man. Det

dröjde ej länge, innan han allmänt dyrkades såsom Helge Olaf,

Norges skyddshelgon.

Hvad som bidrog att förhärliga minnet af den döde kon-

ungen, var det snart utbrytande missnöjet med det danska väldet.

Förbittrade öfver Danskarnes förtryck, återkallade Norrmännen

den helige Olafs ende son Magnus och förjagade främlingarne,

* 1035. Samma år afled i England Knut den store; och är det

sagdt om honom, att hans välde var det största, någon nordisk

konung beherskat: han var på en gång Danmarks, Norges och

Englands konung, och äfven Skotland och Yenden erkände hans

öfverhöghet. Han efterträddes af sina söner, i England af Harald

Harfot (den lättfotade), i Danmark af Hardeknut (starke Knut).

Den senare rustade sig till krig mot konung Magnus i Norge, men

de unge konungarnes rådgifvare uppgjorde en förlikning, på sådana

vilkor att om en af konungarne doge utan söner, skulle den andre

ärfva hans rike. Detta fall inträffade snart, ty Hardeknut, som

efter sin broder äfven blifvit konung i England, dog redan 1042

utan afkomma. Härmed utdog den gamla danska konungaätten,

härmed upphörde ock Danskarnes herravälde i England, och Dana-

välde blef ej längre det mäktigaste riket i Norden.

Nu uppsteg i stället Norge till stor betydenhet. Dess konung

Magnus, med tillnamnet den gode, blef på grund af fördraget äfven

hyllad såsom Danmarks konung. Men denna nya krona invecklade

honom i mänga strider: han oroades af ständiga uppror, hvilka leddes

af Knut den stores systerson Sven Ulfsson, efter sin moder vanligen

kallad Estridsson. Dertill kom, att Magnus i sjelfva Norge fick

en medtäflare till makten, nämligen Olaf den heliges halfbroder

Harald Sigxirdsson, hvilken nu hemkom efter att hafva förvärfvat
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mycken ära och rikedora såsom anförare för väringarne i Kon-

stantinopel. Magnus antog Harald till samkonung, men de båda

fränderna kunde ej komma väl öfverens. Samregeringen varade

ej häller länge, enär Magnus den gode afled redan 1047, ochl"^'

enligt hans förordnande' blef nu Harald ensam konung i Norge,

Sven Estridsson i Danmark, hvarmed nya ätter bestego tronerna

i dessa riken.

Detsamma inträffade ej långt derefter äfven i Sverige. Der

hade Anund Jakob fört en lång och för det mesta fredlig rege-

ring, hvarom man dock föga känner. Han berömmes såsom en

klok, försigtig och rättrådig konung. Då han (omkr. 1050) afled

utan söner, efterträddes han af sin bror Emnnd Gamle. Denne

var en ljum kristen och äfven en svag konung; man antager, att

det var han, som till Danmark afträdde det ursprungligen svenska

landskapet Bleking. Med Emund Gamles död utslocknade i Sve-

rige den gamla konungaätten, omkr. 1060. IvöW

Återblick på forntiden.

Yid forntidens slut var Norden delad i tre skilda riken:

Sverike, Danmark och Noregr eller, såsom de med tillägg af

sina skattländer kallades, Svea-, Dana- och Noregs-välde. I dessa

tre riken bodde ett och samma folkslag med lika folklynne, seder

och inrättningar, och ett språk talades ännu öfver hela Norden.

Gränserna mellan de tre rikena voro länge obestämda och blefvo

först längre fram faststälda. De omtvistade landskapen voro

Värmland och DaU hvilka slutligen stannade hos Sverige, Jämt-

land och Viken, som blefvo norska, samt Skåne, Halland och

Bleking, hvilka kommo att tillhöra Danmark,

Ofver hvartdera af dessa tre riken herskade numer en enda

storkonung eller tjod-konung^ Vi hafva sett, huru konunga-
makten uppkommit: konungen var ursprungligen blott härkon-

ung, denne blef derefter fylkes- eller landskapskonung, och slutligen

lyckades en af dessa småkonungar att blifva hyllad i samt-

liga rikets landsdelar. Fylkeskonungarne försvunno; somliga af dem

' Det isländska thjod betyder folk; deraf Svitjod, Sveafolket.
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blefvo undanröjda, andra utvandrade i spetsen för vikingaskaror

eller underkastade sig. De nye konungarne voro naturligtvis mäk-
tigare än de gamle; de oragåfvo sig med en talrik Itird (följe) af

s. k. huskarlar eller handgångna män och egde jordegendomar

spridda omkring i landet. Dessa gods kallades i Sverige Upsala

öd^, och af dem lefde konungen hufvudsakligen. För öfrigt fort-

for folket att styra sig sjelft i landskapen och häraden och var

ej underkastadt andra bördor än ledingen eller skyldigheten att

utrusta ett visst antal skepp och män till rikets försvar. I Sve-

rige hade konungen ej annan makt öfver folket, än att han i

hvarje landskap tillsatte en jarl och andra tjenstemän, hvilka

skulle förvalta hans egendom, uppbära hans inkomster samt upp-

båda folket, då krig förestod. De egentlige föreständarne för

landskapen voro fortfarande lagmännen, hvilka vid hedna tidens

slut egde stor makt och betydelse. De skulle icke allenast

vara ordförande vid landstingen, föredraga och tolka lagen för

allmogen samt tillämpa dess bud, då dom fäldes, utan äfven

bevaka folkets rätt i förhållande till konungen och hans tjenare

samt för dem tillkännagifva folkets vilja och beslut. Hvilken

myndighet lagmännen egde i landet, synes bäst af berättelsen om
Torgny lagman och hans uppträdande på Upsala ting.

I Sverige egde hvarje landskap sin särskilda lag och lag-

man samt sitt särskilda ting; i Norge och Danmark blefvo fylkena

samlade i några få större tingsföreningar. Landskapen stodo ännu

ej i något annat inbördes samband, än att de hyllade samme
öfverkonuug och tillerkände ett visst företräde åt det landskap,

hvarifrån konungen härstammade; Uplands lagmän voro de för-

nämste i Sverige, dess befolkning eller Upsvearne egde att till-

sätta konung, som derpå hyllades i de öfriga landskapen, och det

stora vintertinget vid Upsala, Disatinget, hade stort anseende öfver

hela landet. Der var ock Nordens förnämsta gudatempel beläget,

det i Gamla Upsala, och i denna nejd brukade konungen van-

ligen uppehålla sig (i Sigtuna, Upsala, Birka), Bland Götaland-

skapen var Vestergötland det äldsta och mest ansedda.

Under forntiden funnos i Norden egentligen blott två skilda

folkklasser, nämligen fria och ofria eller trålar. Trälarne voro

dels krigsfångar, dels afkomlingar af landets äldre, underkufvade

befolkning; deras antal ökades genom vikingatågens härjningar,

' AuHr eller öd -^ egendom.
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men så snart kristendomen vunnit insteg, blefvo trälarne bättre

behandlade och oftare frigifna. De fria voro ej ännu för-

delade i olika stånd, men de voro dock 'ej alla af samma
heder och värdighet. Kärnan bland de fria utgjordes af odal-

männen, som voro i åtnjutande af alla medborgerliga och poli-

tiska rättigheter. Under dem stodo landborna, hvilka mot afgift

brukade odalmännens jord; de voro friborna, men egde ingen röst

i allmänna angelägenheter. De förnämste bland odalmännen voro

deras valde föreståndare, såsom häradshöfdingar och lagmän.

Ofver dem i rang och heder, men ej i myndighet stodo Ugnar-

männen, d. v, s. de som voro af konunga- eller jarla-ätt. Att

tillhöra en berömd ätt skattades högt, och redan började vissa

ätter i följd af rikedom, stora bedrifter eller slägtskap med
konungahuset att höja sig öfver mängden. Afven de, som stodo

i konungens personliga tjenst och tillhörde hans hird, skilde sig

allt mer från den stora hopen af odalmän. Men stormännen voro

ej ännu genom särskilda företrädesrättigheter söndrade från menig-

heten, de bildade ej ännu ett särskildt stånd, en adel, om de än

utgjorde första upphofvet till en sådan.

Nordens länder voro ännu föga uppodlade och befolkade.

De spridda bygderna voro skilda genom vidsträckta skogsmarker

och öde trakter, hvilka endast långsamt uppröjdes af nybyggare.

Bäst odlade voro de tidigast hebygda delarne af Norden, t. ex.

de danska öarna, Skåne samt delar af Vester- och Östergötland.

Afven landet kring Mälaren var ganska befolkadt. De särskilda

landskapen stodo föga i beröring med hvarandra; samfärdseln öf-

ver de stora gränsskogarne försvårades genom brist på vägar och

genom stigmän. Lättare var förbindelsen sjövägen. På den tiden

voro stora sträckor af hvad som nu är land betäckta med vatten,

hafsvikarna skuro djupare in i landet, sjöarne och åarna voro

vida talrikare än nu för tiden, äfvensom större och djupare. I

följd deraf fans ett stort antal segelleder i det inre af landet, der

nu sådana saknas, och dessa anlitades i stället för vägar.

De fredliga yrkena och näringarna kunde i så krigiska tider

ej komma till någon högre blomstring. Jagt, fiske och boskaps-

skötsel voro de näringar, som företrädesvis idkades; åkerbruket

var ej häller obetydligt. Åtskilliga handaslöjder drefvos redan nu

till husbehof; största anseendet bland yrkena hade vapensmidet

och skeppsbyggeriet, hvari Nordborna vunnit mycken färdighet.

De förstodo ock att bereda järn af myrmalm, men de ädla metallerna
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inkommo i landet genom vikingatåg och handel. Mynt, smycken

och andra dyrbara föremål af guld och silfver funnos i stor mängd,

såsom de rika fynden från denna tid visa; de äldsta i Norden

slagna mynt, man känner, äro från tiden omkr. 1000, de svenska

präglade under Olof Skötkonung. Handeln stördes genom vikinga-

tågen, men den befordrades ock genom dem, enär vikingen ofta

tillika dref köpenskap eller förlänade köpmännen sitt skydd.

Härigenom uppblomstrade handeln med främmande land, såsom

England, Tyskland, Ryssland och Orienten; i Sverige voro Birka,

Lödöse och Kalmar de förnämsta hamnarna för den utländska

handeln. Den inre handeln åter var ringa och bestod mest i byte

af landets alster, hvilket skedde på de årliga tings- och oflFer-

mötena. Der dessa höUos, uppstodo med tiden marknadsplatser

och köpstäder.

Våra förfäder bodde dels i större byalag, dels på enstaka,

spridda gärdar. En fornnordisk gård bestod af flere sammanhän-

gande smärre trähus, af hvilka det förnämsta innehöll ett större

rum i form af en aflång fyrkant. Detta rum var öppet ända till

takåsen, ljuset inkom genom gluggar i väggen och taket; midt på

golfvet af stampad jord var eldstaden, frän hvilken röken sökte

sig väg genom öppningen i taket. Utefter väggarna stodo bänkar

och bord; midt på ena långsidan hade husfadern sin plats i hög-

sätet, den andra långbänken tillhörde gästerna, och tvärbänken

var qvinnornas plats.

Det tungomål, som talades i Norden och på Island, kallades

det norröna och liknade närmast det, som ännu talas på Island;

det var ej rikt som Söderns språk, men rent och kraftigt, böjligt

och klangfullt. Detta språk frambragte under forntiden sina

skönaste skapelser: då diktades om Nordens gudar och hjeltar de

härliga fornqväden, som längre fram samlades i de båda Eddorna.

Språket riktades och utbildades allt mer genom skalder och sago-

förtäljare, af hvilka de fleste voro Isländingar. Skaldekonsten

och dess utöfvare åtnjöto i forntiden stort anseende, och ofta

voro konungar och hjeltar tillika skalder. Men ännu var ingen-

ting af Nordens sånger och sagor upptecknadt i skrift. Sjelfva

lagarne voro ännu oskrifna, men de inpräglades i minnet genom

att affattas i versform och ordnas i flockar; så säges Vestgöta-

lagen hafva blifvit ordnad af lagman Lumh, Uplandslagen af

Viye Sjyå. Den skrift, som våra förfäder kände, eller runorna,

kom ej till vidsträckt användning; de ristades företrädesvis pä
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minnesstenar, som upprestes öfver bortgångna slägtingar och vän-

ner. De fleste runstenar, vi känna, äro dock yngre och tillhöra

följande tidehvarf.

Med de nya konungaätter, som samtidigt uppstego på Nordens
troner, inträdde ock nya förhållanden. Vikingatidens utvandringar och
ständiga fejder hade för en tid uttömt Nordens krafter och medfört en
afmattning, som försvagade forntidens fria, kraftiga samfuudsanda. I

följd deraf samt genom inflytande af den kristna kyrkan och andra
söderifrån inträngande nya samhällsordningar begynde nu för Norden
en ny tid, som man kallar medeltiden.



B. Medeltiden

eller Katolska tiden.

Från omkring 1060 tiU 1521.

I. Medeltidens förra tidehvarf.

Från omkr. 1060 till 1319.

Allmänna grunddrag.

Kristendomen och kyrkan befästas ; folket genomtränges af en fromt

kyrklig och ridderlig anda (korstågen). Efter en tid af borgerliga

krig och svaghet ernå de tre nordiska rikena genom kraftfulla regenter

inre ordning och yttre makt, Danmark under Valdemarerna, Norge

under Sverres ätt och Sverige under de förste Folkungarne. Folkets

gamla sjelfstyrelse försvagas, och i dess ställe träda å ena sidan kon-

ungamakten, å den andra de nybildade stånden, det andliga och det

adliga, hvilka tillsammans grunda ett stormansvälde (aristokrati).

Stenkilska ätten.

Omkr. 1060—1125.

Inbördes strider. Kristendomens fullkomliga seger.

Så länge den gamla konungaätten fortlefde, var kronan fast

vid denna och gick enligt gammal häfd i arf. Men då denna

ätt utslocknat, och de nya ätter, som sedan valdes, hvarken

blefvo gamla eller vunno allmänt erkännande i landet, så utveck-

lade sig Sverige småningom till ett val rike. Dittills hade de

öfriga landskapen, af vördnad för den gamla konungaätten och

den stora nationalhelgedomen i Upsala, tillerkänt Upsvearne ett

visst företräde i politiskt inflytande, men nu, sedan den gamla
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ätten utdött och Upsala-templet genom kristendomen förlorat sin

forna helgd, fordrade de samma rätt och makt som Upsvearne.

Derigenom uppstod en långvarig, förbittrad kamp emellan Sveriges

olika landskap, och som götalandskapen antogo kristendomen,

medan Upsvearne ännu höllo fast vid den gamla läran, blef detta

en kamp äfven mellan kristendom och hedendom. Den tid,

under hvilken denna strid rasade, är den minst kända och på

historiska källor fattigaste inom Sveriges medeltid.

Till en början förenade sig alla om att välja till konung

Emund Gamles måg, jarlen Stenkil Ragnvaldsson, bördig från

Vestergötland. Ehuru Stenkil var en god kristen, lyckades han

dock genom sin klokhet bibehålla vänskap med de hedniske Up-

svearne. Han befordrade visserligen kristendomens framsteg och

understödde de lärare, som hitskickades frän Bremen: på hans

tid verkade Adalvard den äldre i Götaland och grundade der det

första biskopsstift, det i Skara, Adalvai^d den yngre predikade

i Upland, och biskop Egino från Lund arbetade med nit på

Svenskarnes omvändelse. Men då Adalvard d. y. och Egino i sin

ifver uppgjorde en plan att förstöra det stora gudatemplet i Up-

sala, så afstyrde Stenkil detta okloka förehafvande, som blott

skulle hafva förbittrat hedningarne. Äfven med grannländerna

sökte Stenkil hålla fred, men kunde likväl ej undgå att komma i

krig med den stridslystne konung Harald Hårdråde i Norge.

Denne fick dock snart annat att sköta, i det han företog ett krigs-

tåg till England, der han stupade 1066. Vid samma tid afled,

konung Stenkil ^ i Sverige.

Efter Stenkils död kom fiendskapen emellan hedningar och

kristna till utbrott; det följde en lång tid af inbördes krig, oro

och skakningar, hvarom vi känna föga mer än namnen på dem.

* Stenkilska ätten.

stenkil Eagnvaldseon, g. m. Emund Gamle; dotter.

Halsten Inge d. ä.

Filip. Inge d. y., Kristina, Margareta Fredkulla, Ragnvald.

g. m. Ulfhild, g. m. en rj-sk storfurste. g. m. 1. Magnus
som derpå gifte I

Barfot, k. i Norge.
sig med kon. 2. Nils Svensson,

Sverker. k. i Danmark.

? Ingeborg, g. m. Malmfrid, g. m. 2. Magnus Nils- Ingrid, g. m.
Kristina g. m. Knut Lavard. Sigurd Jorsala- son, k. i Vester- 1. Henrik Skate-

Erik d. helige I fare, k. i Norge. götland. lär, dansk prins.

2. K. Harald
Gille i Norge.

Valdemar, I, kon. i 1- Magnus Hen- 2. Inge, kon.

Danmark. riksson, tronin- i Norge,
kräktare i Sverige.

Odhner, Sver., Nor. ock Danm. Historia. 6:te upjil. 3
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som af de motsatta partierna upphöjdes på tronen. Under dessa

o roligheter hade Stenkils unga söner Halsten och Inge en till-

flykt i sin fosterbygd Vestergötland ; under deras omyndighet skall

en viss Håkan Röde ha varit erkänd som konung och regerat i

13 år. Vid tiden omkr. 1080 voro Halsten och Inge d. ä. hyllade

såsom konungar af Vestgötarne, och äfven Svearne erkände dem.

Konung Inge, som var en varm kristen och af påfven Gregorius

VII uppmanades till kristligt nit, beslöt att utrota hedendomen i

Svealand och böd folket antaga den kristna tron. Detta syntes

Upsvearne vara ett orättmätigt intrång på deras frihet; de motsatte

sig konungens bud och förelade honom på tinget tvänne vilkor : att

antingen hålla lag och gamla sedvanor eller afstå från kronan.

Då Inge sade sig ej vilja öfverge den rätta tron, drefvo honom Svearne

under stenkastning från tinget. Nu framträdde Inges svåger Sven,

en mäktig man bland Svearne, och erböd sig att förestå deras blöt,

om de ville taga honom till konung. Härtill samtyckte de, en

stor offerfest anstäldes genast, och Sven, som derefter kallades

Blot-Sven, blef i stället för Inge Svearnes konung. Men efter

tre års förlopp begaf sig Inge med sitt folk i tysthet till Svens

gård samt omringade och antände den; Sven sjelf nedhöggs,

då han flydde ur det brinnande huset. Efter detta kom Inge tro-

ligen åter till väldet i Svealand, och under hans beskydd gjorde

kristendomen stora framsteg öfver hela riket.

Om Stenkilssönernas senare regeringstid känner man ingenting

annat än det krig, som utbröt emellan Inge och konung Magnus

Barfot i Norge. Kriget fördes mest i närheten af Göta elf. Slut-

ligen erböd konung Erik Ejegod i Danmark sin bemedling, och

Nordens tre konungar sammankommo 1101 till ett möte i staden

Konghäll. Här bilades striden, gränserna mellan rikena fast-

1^11 stäldes nogare, och freden beseglades genom giftermål emellan kon-

ung Magnus och Inges dotter Margareta, som deraf fick tillnamnet

Fredkulla (fredsjungfru). Kort derefter utverkade Erik Ejegod

hos påfven, att Norden frigjordes från beroendet af de hersklystne

ärkebiskoparne i Bremen; i stället upprättades 1104 enärkestol

för de tre nordiska rikena i Lund.

Huru länge Inge d. ä. lefde, känner man ej med visshet; tro-

ligen var han redan död, då konung Eystein i Norge vid år 1111

öfvertalade Jämtarne att skilja sig från Sverige och gifva sig

under Norges konung. Stenkilssönernas efterträdare Filip och Inge

d. y., Halstens söner, voro stilla och fridsamma till lynnet. De
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rådde ej öfver hela riket: samtidigt med dem regerade i Svealand

en konung Erik Ärsäll, som säges hafva varit Blotsvens son; han

var hedning och blotman. Konung Filip dog efter en kort re-

gering, och Inge d. y. afled, som det troddes af gift, omkring jjog

1125. Med dem utslocknade Stenkilska ättens manliga linie,

men på qvinnolinien funnos flere afkomlingar, hvilka snart upp-

trädde med anspråk på Sveriges tron.

Under denna tidrymd hade kristendomen småningom blifvit

utbredd i landet genom prester och lärare. Bland dem, som

uppoffrade sig för Sveriges omvändelse på den tiden, nämnas sär-

skildt Engelsmännen David och Äskil, Tysken Stefan och Svensken

Botvid, af hvilka de tre sistnämde ledo martyrdöden. Äskil och

Botvid blefvo Södermanlands apostlar, David Vestmanlands och

Stefan Norrlands apostel. Att med våld införa kristendomen för-

söktes i Sverige blott en gång och då af främlingar: konung Sigurd

Jorsalafare i Norge företog nämligen ett korståg till Kalmar-

trakten och tvang dervarande hedningar att emottaga dopet.

Ännu någon tid dröjde hedendomen qvar i aflägsna delar af landet,

och ännu i slutet af 1100-talet voro de nordliga Dal-socknarna

hedniska. Man kan således antaga, att kristendomen först om-

kring 1200 varit allmänt antagen öfver hela Sveriges rike. Det

var då 370 år, sedan Ansgar första gången predikade i Birka.

Syerkerska och Erikska ätterna.

1130—1250.

Inbördes stridernas slut. Kyrkans utbildning.

I tiden närmast efter Stenkilska ättens utslocknande rådde i

Sverige mycket förvirring, och olika konungar utropades i olika

landsdelar. Så uppträdde danske prinsen Magnus Nilsson med

anspråk på Sveriges tron, emedan han var en ättling af Inge

d. ä.; han blef ock af Vestgötarne erkänd såsom konung. Sve-

arne åter valde till konung Ragnvald Knaphöfde, och denne

fordrade hyllning äfven af Vestgötarne; men då han öfvermodigt

och utan iakttagande af gamla sedvanor inträngde i Vestergötland,



36

blef han ihjälslagen af de förbittrade bönderna (omkr. år 1130).

Ej långt derefter beslöto Östgötarne att välja sig en egen konung

;

deras val föll på Sverker, en ansedd man i den landsändan och

gift med Inge d. y:s enka. Troligen hyllades Sverker snart äfven

af Svearne och Vestgötarne. Dermed var en ny konungaätt, den

Sverkerska \ upphöjd på Sveriges tron, och då ätten härstam-

made från Östergötland, fick detta landskap från den tiden större

betydelse.

Konung Sverker d. ä. var af ett fridsamt och okrigiskt sinne-

lag och sysselsatte sig mest med kyrkliga angelägenheter. Under

hans regering kom den kristna kyrkan till full stadga i Götaland:

ett nytt biskopsstift upprättades i Linköping,' och kloster-

väsendet infördes i Sverige. På den tiden lefde i Frankrike

den helige Bernhard, hvilken omskapade klosterväsendet i vestra

Europa. Till honom vände sig konung Sverker och hans drott-

nintJ med begäran, att han ville hitsända munkar af sin orden.

Flere sällskap af munkar kommo i följd deraf till Sverige och

anlade med konungaparets bistånd de första kloster i landet, vid

Alvastra i Östergötland, Nydal i Småland och Värnhem i Vester-

götland, hvilka snart efterföljdes af flere. Bernhardin-munkarne

slogo sig alltid ned på landsbygden; de undervisade folket ej blott

i religionens läror, utan ock i åkerbruk och handaslöjder, hvari

de voro väl förfarna, och genom klostren infördes således från

sydligare länder en högre odling i Norden. Yid denna tid började

äfven påfven att egna större uppmärksamhet åt den skandinaviska

Norden: han hitskickade en legat ^ med uppdrag att ordna de

kyrkliga förhållandena. Legaten, som hette Nikolaus, kardinal-

biskop af Alhdno, besökte först Norge och upprättade der en sär-

j|KO skild ärkebiskopsstol; derpå reste han till Sverige och höll 1152 ett

möte med rikets och kyrkans förnämste män i Linköping. Afv^en

' Sverkeraka ätten.

Sverker d. ä.,

g. m. 1. Ulfhild, Inge d. y.s enka. 2. Rikissa från Polen.

Johan, Karl (VII) Sverkersson, Dotter, g. m. kon. Sofia, styfdotter,

död före fadern, g. m. Kristina, Valdemar Knut Magnusson i g. m. Valdemar I

I:s .svstei dotter. Danmark. af Danmark.

Sverker d. y, Karlsson, Rikissa, g. m. Erik

g. m. 1. Ingegärd, Birger Brosas Knutsson.
dotter. 2. Beuodikta frän Dan-

mark, af Ilvideslägten.

I. Johan överkersson.

Legater voro de sändebud, genom hvilka påfven utöfvade sin uppsigt

öfver hela den katolska kristenheten.
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i Sverise ville legaten förordna en särskild ärkebiskop, men då

Svenskarne ej kunde komina öfverens om orten, dit ärkebiskops-

sätet borde förläggas, biet hela saken tills vidare nppskjuten.

Deremot lyckades legaten förmå dem att i likhet med fiere andra

folk erlägga den så kallade Peterspenningen eller Romaskatten,

en ärlig afgift till påfvestolen.

Sverker blef, så fredlig han än var, invecklad i krig med

danske konungen Sven Grade. Midt i vintern inträngde konung

Sven i de småländska skogstrakterna, men de stridbare Virdarne

tillfogade hans här ett sådant afbräck, att han snart måste med

stora förluster anträda återtåget. — Den gamla oenigheten emel-

lan svea- och götalandskapen kom under Sverkers regering åter

till utbrott. Svearne voro missnöjda med Sverker och hans ätt:

en af hans söner blef ihjälslagen af bönderna på tinget, och Sverker

sjelf blef slutligen »vräkt», d. v. s. afsatt af Upsvearne. I

Östergötland regerade han till omkr. 1156, då han mördades af sin

hästesven julnatten under färden till ottesången. Östgötarne hyl-

lade snart hans son KutI såsom konung.

Efter Sverkers afsättning (omkr. 1150) hade Upsvearne valt till

konung en ansedd man i deras ort vid namn Erik, son af Jéc?uarcZ,

som enligt krönikan var »en god och rik bonde». Han blef stamfader

för den Erik ska konungaätten ^ och var en af Sveriges mest

fräjdade konungar under medeltiden. Med tillhjelp af biskop

Henrik i Upsala befäste Erik kristendomen i Svealand, bygde

kyrkor och förordnade kristna lärare. Ett nytt biskopsstift upp-

rättades, i Upsala, och grunden lades till tvänne andra, i Sträng-

näs och Ve st er ås. Konung Erik arbetade äfven på att införa

en kristlig anda i folkets seder och lagar och skall bland annat

hafva stiftat den lag, som tillerkände hustrun giftorätt i boet;

derigenom höjdes aktningen för äktenskapet och qvinnan. En

fader för sitt folk drog han omkring i landet och tillsåg, att lag

' Erikska ätten.
Erik (IX) Jedvardsson den heUge,

g. m. Kristina af Stenkilska ätten.

Knut EriksBon. Margareta, g. m. kon. Sverre i Norge. Filip.

Erik (X) KnutBEon, 3 söner t 1205. Sigrid, g. m. Holmger.

g. m. Rikissa af Danmark. Folkungen Knut I

Birgersson

Ingeborg, g. m. Erik (XI) Eriksson, Magnus Broke. ?_
Birger jarl. g. m. Katarina

I

Knut Långe.
• af Folkungaslägt. """^ - ''

x oc
"

Denkungl. grenen Knut Mapnusson Holmger t 1248. Filip t '251.

af Folkungaätten. t 1-51.
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och rätt skipades, att fred och sämja upprätthölls. I sitt en-

skilda lif förde han en ren och sträng vandel och var i alla hän-

seenden en föresyn för sitt folk.

På den tiden rådde i Europa en allmän ifver för korståg,

och väldiga skaror drogo nästan årligen till Heliga landet för

att kämpa mot de otrogne. Äfven till Norden spred sig denna

fromma hänförelse, och flere sjötåg afgingo derifrån till Palestina,

i synnerhet från Norge. Men de nordiska folkens korstågsifver

riktade sig mest mot Östersjöns kuster, som beboddes af de hed-

niske Finnarne, Esterna och Venderna. Dessa folk voro genom

sina sjöröfverier och härjningar ett plågoris för sina kristna gran-

nar. Medan nu Venderna hemsöktes af Danskarne, vände sig

Svenskarne till det närbelägna Finland; med detta land hade

de alltifrån hedenhös stått i mångfaldiga förbindelser, redan då fun-

nos spridda svenska nybyggen på södra kusten af Finland (iV?/Zand).

Här bodde på den tiden i landets sydvästra del Sumer och Ta-

vaster, i öster Kareler och i norr Lappar. Dessa folk lefde söndrade

i en mängd små samhällen och befunno sig på en mycket låg bild-

ningsgrad. De dyrkade mest dunkla naturandar, goda och onda, men
äfven ett slags halfgudar med menskliga egenskaper, hvilka omsider

fingo största anseendet; bland dessa märkes främst den gamle siaren

Väinämöinen, som råder öfver vattnet och elden och är upphofsmannen

till all odling. Han har ock uppfunnit skaldekonsten ; med sitt stränga-

spel beherskar han både naturen och andevärlden. Finnarne voro äl-

skare af sång och skaldekonst, de besjöngo sina gudar och hjeltar i folk-

dikter och qväden, af h-vilka en del bevarats i folkets mun ända till vår

tid och nyligen blifvit upptecknade under namn af Kalevålasångerna.

Lifvad af fromt nit beslöt konung Erik att omvända de hed-

niske Finnarne till kristendomen. Enligt tidens sed drog han med

härsmakt till sitt omvändelseverk; då Finnarne ej ville öfver-

gifva sina fäders tro, bekämpade han dem i öppen strid och nöd-

gade de besegrade att låta döpa sig och emottaga kristna lärare.

Detta tilldrog sig omkring 1157, sannolikt i Finlands sydvestra

del eller Åbo län. Konungen återvände derpå till Sverige, men

qvarlemnade svenska nybyggare och prester, deribland biskop Henrik.

Denne föll dock snart ett offer för sitt nit: han dödades af en ny-

omvänd Finne, som hyste agg till honom. Under de följande 80 åren

fick det svenska nybygget i Finland så godt som sköta sig sjelft

utan hjelp från moderlandet; det hade sin medelpunkt i Abo, der

en stad och ett fäste anlades och der snart ett biskopsstift upprättades.

Återkommen till Sverige föll konung Erik snart offer för ett

lömskt öfverfall. Han satt en dag i allsköns ro och athörde
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messan i Östra Aros kyrka, dä det kom bud att en fiendtlig liär

var i antagande. Erik ville dock ej afbryta gudstjensten; först

sedan denna var slutad, gick han med en ringa hop sina fiender

till mötes, men foU efter ett tappert försvar i deras händer och

halshöggs, 1160. På den plats, der hans blod flöt, skall en klar

källåder hafva uppsprungit ur jorden, och det blef en sägen, att

underverk skedde vid hans graf. I folkets ögon var han en helig

man eller ett helgon och dyrkades under hela den katolska tiden

såsom Erik den helige^ Sveriges skyddshelgon. På hans döds-

dag (den 18 maj) firades årligen en högtidlig åminnelsefest, den

s. k. Ersmessan, och hans qvarlefvor nedlades längre fram i ett

dyrbart silfverskrin. Hans fana ansågs bringa seger åt den här,

i hvars led hon svajade; de dyraste eder aflades under åkallande

af »Gud och Sankt Erik konung».

Erik den heliges baneman, danske prinsen Magnus Henriks-

son^ fick ej länge njuta frukterna af sitt dåd. Öfverallt i Svealand

reste sig det förbittrade folket; till Svearne slöto sig äfven Ost-

götarne under Karl Sverkersson, och den förenade hären öfvervann

i närheten af Upsala troninkräktaren, som sjelf stupade i striden,

(1161). De dittills söndrade landskapen hade alltstå förenat sig att

hämnas Erik den heliges död; öfver hans graf räckte de hvar-

andra handen till endrägt, och äfven Svearne valde nu Karl Sverkers-

son till konung. Han var den förste konung i Sverige, som burit det

ärorika namnet Karl, men det oaktadt har han i senare tider

genom missförstånd fått heta Karl VII. Karl är ock den förste

konung efter Stenkils tid, om hvilken man med säkerhet vet, att

han regerat öf\'er hela riket. Han sökte återknyta de brustna

banden emellan landets olika delar och att sammansluta dem till

ett folk; från denna tid omtalas ej mer jarlar för särskilda land-

skap, utan konungen hade vid sin sida en enda riksjarl, som bi-

trädde honom i riksstyrelsen. Till landskapens enighet bidrog ock,

att de fingo en gemensam kyrklig styrelse, då Sverige af påfven

Alexander III förordnades till en särskild kyrkoprovins under

egen ärkebiskop med säte i Upsala, 1164; till förste ärkebiskop
|jg|

vigdes en munk firån Alvastra vid namn Stefan.

Erik den helige hade efterlemnat söner, af hvilka den äldste,

Knut, snart uppträdde med anspråk på tronen. Först måste han

vika och flydde då till Norge, men återkom plötsligt derifrån, öfver-

föU och dräpte konung Karl på Visingsö 1167. Efter en femårig

kamp med Sverkerska motkonungar blef Rnut Eriksson allmänt
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erkänd såsom konung, och freden återstäldes. Den enda händelse

af vigt, som förmäles från Knut Erikssons tid, var ett anfall af

hedniska sjöröfvare, förmodligen Kareler och Ester. En fiendtlig

flotta visade sig (1187) plötsligt i Sveaskären; hon inträngde

under härjningar i Mälaren, ärkebiskopen öfverfölls på sin gård

och dräptes, och den blomstrande köpstaden Sigtuna brändes.

Efter detta blef man betänkt på att bättre försvara inloppet till

Mälaren: ett fäste anlades derinvid på Stockholmen^, och

här uppväxte inom kort den stad, som efter hundrafemtio år var

Sveriges hufvudstad.

Den mäktigaste och rikaste herre-ätt i Sverige var på den

tiden Folkungaätten 2. Hennes stamfader Folke Digre lefde

omkring 1100; derefter tillväxte hon hastigt i rikedom och infly-

tande och blef genom äktenskap befryndad med samtliga Nordens

konungahus. Till denna slägt hörde konung Knuts mäktige jarl

Birger med tillnamnet Brosa. Då Knut afled vid år 1195,

blef jarlens måg Sverker d. y. Karlsson utan strid hyllad såsom

.konung, oaktadt Knut efterlemnade flere söner. Den nye kon-

ungen befäste sig i makten genom kyrkans ynnest och stöd.

Genom ett konungabref af år 1200 stadgades, att kyrkans män
ej skulle i brottmål svara inför verldslig rätt, utan dömas vid

de andlige domstolarne. I samma bref omtalas för första gången

det s. k. andliga fr als et ^, d. v. s. kyrkans frihet från skatt

af de gods och gårdar hon då innehade, en frihet som af följande

regenter utsträcktes äfven till de gods, som kyrkan sedermera för-

värfvade. Vid samma tid var tionden allmänt införd i Sverige.

Efter Birger Brosas död var det slut med enigheten emellan

konung Sverker och Knuts söner, och partierna trädde åter i

öppen kamp emot hvarandra. I en sammandrabbning vid Elgarås

' Stockholm (= Stäkeholm?) d. v. s. en holme skyddad genom pålverk.
^ Folkungaätten före tronbestigningen:

Folke Digre omkr. 1100, g. m. Knut d. heliges dotter.

Bengt

Birger jarl Brosa f 1202, g. m. k. Harald Karl jarl d. Magnus Minnesköld.
Gilles dotter Birgitta. döfve t 1220. I

Ingegärd, g. m. Knut, g. m. Folke Ulf jarl Fase Askil, Birgerjarl d.y., Karl, Bengt,
Sverker d. y. Knut Eriks- jarl t 1248. lagm. g. m. Erik X:s bisk. bisk.

^1 sons dotter. f 1,210. 1
dött. Ingeborg, t 1220.

Kon. Johan Maga. Broke. Sune Fol- Karl Ulfsson. Den kungl. gre-

Sverkersson I kesson, g.m. nen af Folkunga-
Sverker d. ätten.

I
y:8 dotter

Knut Magnusson Katarina, g. m.
t 12.il. kon.ErikXI.

' Frälse af fräls = fri.
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1205 stupade tre af Knuts söner, och den fjärde, Erik, måste fly

till Norge, der han egde nära slägtingar. Efter två års förlopp

återkom Erik, och Sverker, som under tiden råkat i oenighet med
Folkungarne, måste nu i sin tur fly och begaf sig till sina vänner

och fränder i Danmark. Den mäktige konung Valdemar Sejr ut-

rustade till hans hjelp en stark här, och i spetsen för denna åter-

vände Sverker till Sverige. Han möttes af Erik Knutsson och

Svenskarne vid Lena ^ i Vestergötland 1208. Här uppstod ett

väldigt slag, det blodigaste våra häfder omtala allt sedan striden på
Fyrisvall; Danskarne ledo ett fullständigt nederlag, och af den ståt-

liga danska hären återkom blott en ringa skara till Danmark, der-

ibland konung Sverker sjelf. Den fördrifne konungen sökte nu

återvinna sin tron med påfvens hjelp : den mäktige Innocentius

III hotade hans motståndare med bannlysning. Men då han

ännu en gång pröfvade krigslyckan och med en ny dansk här in-

bröt i Vestergötland, stupade han i slaget vid GestUren 1210.

Detta slag var den sista blodiga sammanstötningen emellan de

Sverkerska och Erikska konungaätterna.

Erik Knutsson regerade derefter i fred och med god beröm-

melse. Han är den förste konung i Sverige, om hvilken man
med visshet känner, att han låtit kröna sig; genom denna handling

ville konungadömet ställa sig under kyrkans särskilda skydd.

Derjämte sökte Erik stöd hos sin forne fiende Valdemar Sejr

och förmälde sig med hans syster Rikissa. Efter en kort regering

sotdog han på Visingsö, 1216. Efter hans död föddes honom en

son, äfven benämd Erik; men de andlige och verldslige store valde

ej denne, utan Sverker d. yrs 15-årige son Johan till konung.

Johan Sverkersson plägar kallas den unge, men äfven den

fromme på grund af sin undergifvenhet för kyrkan. Makten låg

i händerna på de store, i synnerhet biskoparne. Om denne kon-

ung är intet annat märkligt att förtälja, än att han, åtföljd af

sin jarl och sin kansler, företog ett korståg till Estland. Detta

tåg utföll dock ej bättre, än att den här, som konungen vid sin

hemfärd qvarlemnade, öfverfölls och nedgjordes af Esterna, hvar-

vid både jarlen och känsloren stupade. Ej långt efter denna

händelse afled den unge konungen på Visingsö, och med honom
utslocknade Sverkerska huset, 1222.

Den 6-årige Erik Eriksson blef nu, såsom den ende kon-

ungasonen i Sverige, upphöjd på tronen; han har fått öknamnet

' Nu Kungslena, en kungsgård och by ej långt från Falköping.
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den läspe och halte. Under hans omyndighet fördes styrelsen af

hans fränder och rådgifvare, men utan kraft och enighet. En
ärelysten frände till konungen vid namn Knut Långe gjorde uppror

och öfvervann det kungliga partiet vid Olustra ^ (1229) samt inne-

hade derpå tronen i fem år. Efter hans död återkom Erik från

Danmark, dit han tagit sin tillflykt, och blef å nyo tagen till kon-

ung. Han berömmes såsom en rättvis och allvarlig herre, men
var ej synnerligen framstående vare sig i krigets eller fredens

värf. Han sökte derför stöd hos den mäktiga Folkungaslägten, hvars

förnämsta ättemän på den tiden voro bröderna Äskil lagman och

Birger jarl till Bjålho. Birger fick hans syster Ingeborg till äkta

och blef hans förnämsta stöd vid det nya uppror, som anstiftades i

XJpland af Knut Långes son Holmger. Denne besegrades vid Sparr-

såtra ^ (1247) och blef året derpå gripen och afrättad.

Vid denna tid besöktas Sverige af en påflig legat vid namn
Vilhelm af Sabina, hvilken sammankallade rikets och kyrkans

^a,n förnämste män till ett möte 1 Skeninge 1248. Det vigtigaste

beslut, som der fattades, var det om prestemas celibat, d. v. s.

att presterna måste lefva ogifta; atsigten dermed var att skilja

dem från det verldsliga samhället och att fästa dem helt och

hållet vid kyrkan. Afven ålades biskoparne att flitigt studera den

kanoniska lagen ^, på det att denna småningom skulle vinna in-

steg i landet. Dessutom förordnade legaten, att biskoparne skulle

med uteslutande af all verldslig myndighet väljas af c?om^apeVZen ^,

och att de andlige ej behöfde aflägga trohetsed till verldslig öfver-

het. Genom alla dessa anordningar var kyrkoväldet (hierar-

kien) i Sverige ful Ib ordad t; den svenska k}Tkan var nu ord-

nad i likformighet med hela den öfriga katolska kristenheten.

Samtidigt inkommo i Norden de nystiftade munkordnar, som kal-

lades tiggarordnarne, hvilkas medlemmar ej afstängde sig från

verlden, utan tvärtom gingo ut att verka bland menniskorna.

Dessa munkar, som i Norden eft^r sin drägt benämdes Svarte-

bröder och Gråbröder, fingo ett stort inflytande på det lägre fol-

ket och uppfostrade detta till blind vördnad för kyrkan och påfven.

' Troligen en by i Södermanland nära Torshälla.

^ Kyrkosocken nära Enköping.
^ Kanoniska la^en var en samling af canones eller stadgar, hvilka ansågos
gälla för kyrkan.

* Ett domltapitel var en förening af kaniker (canonici) eller korbröder,
d. v. 8. prester, som voro anstälda vid stifts- eller dom-kyrkorna.
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Sedan Birger jarl återstält ordning och lugn inom riket, blef

lian betänkt på att återupprätta det svenska väldet i Finland

och att der fullfölja Erik den heliges verk. Det stod illa till

med det svenska nybygget derstädes, ty det hemsöktes af Kareler

och Ryssar, hvilka foro fram med den största grymhet, och en

korshär, som från Finland utrustades mot dem, blef slagen vid

Nevdfioden. Nu företog Birger jarl 1249 ett stort korståg till

Finland, inträngde i Tavastland, tvang dess inbyggare att låta

döpa sig samt anlade fästet Tavastehus till ett värn för den nya

planteringen. Från denna tid var svenska väldet stadfäst i det

egentliga Finland (Abo län), Nyland och Tavastland. Tro-

ligen hade Birger för afsigt att fortsätta sina eröfringar i Finland,

men då bud kom, att konung Erik aflidit, skyndade jarl en tillbaka jo-a

till Sverige, 1250.

Folkungaätten till 1319.

1250—1319.
Sverige träder i beröring med utlandet. Konungaraakten i början stark,

slutligen försvagad genom oenighet inom konungahuset och de verldslige

stores växande makt.

Birger jarl.

Med konung Erik Eriksson utdog på manssidan den kung-

liga grenen af Erik den heliges stam, och alltså måste en ny kon-

ungaätt väljas. Den mäktigaste man i landet på den tiden var

utan jämförelse Birger jarl, men han var ej af kungligt blod.

Detta var deremot händelsen med hans söner, ty deras moder

var konung Eriks syster, och derför kastade herrarne sina blickar

på Birgers äldste son Valdemar ^. En myndig man i landet vid

' Folkungaätten, kungliga grenen:
Birger jarl d. y.,

g. m. 1. Ingeborg, kon. Erik X:3 dotter. 2. Mechtild, enka efter kon. Abel i Danmark.

Valdemar, Magnus Ladulås, g. m. Erik t 1275. Bengt, Rikissa, g. m. Norges
g. m. Sofia af Helvig af Holstein. biskop. tronföljare.
Danmark.

|

Erik, Birger, g. m. Ingeborg, g. m. Erik, g. m. Valdemar, g. m.
svensk rådsherre,Margareta afDan- k. Erik Menved Ingeborg Häkons- Ingeborg Eriksdotter
stamfader för en mark. i Danmark. dotter af Norge. af Norge.
svensk adlig slägt.

| ]

Magnus t 13-JO. Magnus Eriksson, Eufemia, g. m. hertig

g. m. Blanche af Albrekt d.ä. afMeck-
Namur. lenburg.

Erik (XII), g. m. Hakan, g. m.
Beatrix afBrandenburg, Margareta af Dan-
kejsar Ludvigs sondotter. mark.

Olof t 1387,
kon. i Danmark

o. Norge,
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namn Joar Blå till Gröneborg skyndade att anställa konungaval,

innan jarlen hemkommit, och Valdemar blef då korad till Sveriges

konung. Väl säges jarlen vid hemkomsten hafva yttrat missnöje

med valet, men slutligen lät han sig nöja, och som Valdemar

var ett barn, blef han framgent Sveriges styresman.

Birger jarls första uppgift såsom sonens förmyndare blef att

skydda hans tron emot medtäflare och upprorsstiftare. Sådana

voro Holmgers bror F%li'p och Folkungen Knut Magnusson, hvilka

ansågo sig ega bättre anspråk på tronen än Valdemar; de värf-

vade nu en utländsk krigshär och inföllo i landet. Vid Herimds-

hro ^ var jarlen den fiendtliga hären till mötes, nedgjorde en stor

del deraf, fick hufvudmännen i sitt våld och lät halshugga dem,

(1251). Efter detta vågade ingen vidare sätta sig upp emot den

mäktige jarlen, som nu kunde ostörd arbeta på landets inre ut-

veckling, på samma gång han förskaffade det en aktad ställning

i förhållande till främmande makter.

Inom Norden hade Sverige dittills varit det svagaste bland

de tre rikena, men nu började det uppträda med större anseende.

Birgers statskonst gick ut på att upprätthålla fred och jämvigt

emellan Nordens riken. Med Norges konung Håkon den gande

trädde han i nära förbindelser; dessa kloka, kraftfulla regenter

lefde i det bästa förstånd med hvarandra och höllo esomoftast

möten vid Göta elf När strid utbröt emellan konungarne i

Norge och Danmark, uppträdde jarlen såsom medlare. En dansk

konungadotter, Sofia Eriksdotter, blef den unge konung Valdemars

gemål, och sjelf ingick jarlen på gamla dagar nytt äktenskap

med en dansk enkedrottning.

Äfven med Tyskland började Sverige nu träda i en när-

mare beröring. Vid denna tid stiftade de nordtyska handelsstäderna

med Lilheck i spetsen det berömda Hanse-förbundet, hvilket

nu med samlad kraft arbetade på att bringa hela Nordens handel

och rörelse i sina händer. Med Liibeck slöt Sverige ett fördrag,

hvarigenom handelsfrihet och infödingsrätt ömsesidigt beviljades.

Men Svenskarne hade på den tiden för liten erfarenhet i handel

och slöjder för att kunna rätt begagna sig af en dylik frihet;

det var derför de rike och driftige Lubeckarne som drogo största

nyttan deraf. Likväl har beröringen med Tyskland äfven till-

skyndat Sverige stora fördelar. Genom inflyttade Tyskar för-

Belägen i Vestergötland eller Vestmanland, oTJsst bvilketdera.
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kofrades bergshandteringen och näringsfliten i allmänhet; genom

dem började våra köpstäder inrättas efter utlandets mönster, och

främst bland dessa framstod nu Stockholm, som genom Birger

Jarls omvårdnad blef en betydande ort både såsom köpstad och

fästning.

Det ärorikaste minnesmärket af Birger jarls styrelse är de

nya lagar han stiftat. Vid sin son Valdemars bröllop gaf han

den lag, att äfven qvinna skulle taga arf efter föräldrar och der-

vid erhålla hälften mot broder; dittills hade hon endast då fått

ärfva, när son ej fans. Vidare sökte Birger jarl att stäfja den

våldsamhet, som låg i tidens och folkets lynne, genom sina frids-

lagar eller hvad som kallades konungens ed-söre ^
: den gamla

sjelfhämden kunde ej ännu afskaffas, men inskränktes derhän,

att den, som kränkte Jiemfriden, qvinnofriden, kyrkofriden eller

tingsfriden, straffades med fredlöshet och förlust af all lös egen-

dom. Derjämte skall Birger jarl hafva afskaffat det oförnuftiga

bruket, att den anklagade skulle bevisa sin oskuld vxeå järnbörd,

d. v. s. att han skulle bära glödande järn med blottade händer

eller vandra deröfver med bara fötter. Slutligen har Birger jarl

gjort början till träldomens afskaffande, i det han förböd det

nesliga bruket, att fattiga menniskor frivilligt gåfvo sig till trälar

(s. k, gäfträlar). Genom denna lagstiftning har Birger jarl kraf-

tigt befordrat svenska folkets sedliga lif och borgerliga ordning

samt lyft det ur råhet och mörker till högre bildning och upplys-

ning. Han är den förste regent i Sveriges historia, som förtjenar

namn af en verklig statsman.

En åtgärd har dock Birger jarl vidtagit, som var mindre

välbetänkt. I de länder, der länsväsendet herskade, var det sed,

att äfven konungarnes yngre söner erhöllo furstendömen såsom län

af kronan. Efter detta föredöme företog sig Birger jarl att till-

dela äfven sina yngre söner Magnus, Erik och Bengt större för-

läningar; Magnus erhöll Södermanland med titel af hertig, hvil-

ken värdighet nu första gången förekommer i Sverige. Birger

sjelf fortfor, så länge han lefde, att kallas jarl; han blef den siste,

liksom han var den mäktigaste, bland Sveriges jarlar. Han dog j.iee

år 1266.
*^"

Ed-söre = svuren ed, cl. v. s. den ed konungen och hans män svuro
att styrka frid och rätt i landet efter dessa lagar.
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Taldemar och Magnns Ladnlås.

Konung Valdemar hade under faderns lifstid föga deltagit £

styrelsen. Han var ock föga duglig dertill: utan allvar och kraft

i karaktären hängaf han sig åt nöjen och njutningar och för-

spilde derigenom folkets aktning, Hans broder Magnus åter hade

ärft faderns egenskaper; han var klok och beräknande, kraftfull

och företagsam, derjämte ärelysten och begärlig efter makten.

Konung Valdemar såg med afund och misstroende hertigens växande-

anseende och sökte stöd mot sina bröder genom förbund med
konung Magnus Lagaböte i Norge, som var gift med drottning

Sofias syster. Sedan Valdemar hemkommit från en pilgrimsresa

till Rom, utbröt oenigheten i full låga. Magnus och han&

yngre broder Erik drogo till Danmark och fingo hjelp af dess

konung Erik Glipping^ hvarpå de med en välrustad här af ryt-

tare framträngde genom Vestergötland och mötte den kungliga

hären på gränsskogen Tiveden. Sorglös låg Valdemar med sina

bästa trupper norr om skogen, då ilbud kom, att den föruttågande

bondehären blifvit i grund slagen af Magnus vid Hofva, 1275. Nu
förlorade Valdemar all besinning och flydde hals öfver hufvud från

sin här, men blef på flykten tagen till fånga. IHagnns blef derpå

af Upsvearne hyllad såsom konung på Mora ting s. å.

Valdemar höll sig ej länge stilla. Redan följande år begaf

han sig till konung Magnus i Norge för att söka hjelp; men då

denne fredsälskande konung bistod honom endast på underhand-

lingens väg, vände han sig till Erik Glipping i Danmark, hvilken

under tiden råkat i tvist med konung Magnus och derför stälde

sig på Valdemars sida. Ett krig utbröt med Danmark, som

hade till följd, att Valdemar återfick en del af Götaland. Men
det dröjde ej länge, innan oenighet å nyo uppstod emellan bröderna,

och slutligen afstod Valdemar sin andel af riket mot det att han

fick behålla sina arfvegods. Nu antog Magnus titel af Svea och

Göta konung; och detta blef hädanefter konungens titel i stället

för Svea konung, som han dittills vanligen hetat.

Samtidigt härmed hade nya oroligheter utbrutit inom
landet. Konung Magnus var en stor älskare af prakt och ut-

landets förfinade seder, en smak som ökades genom hans gifter-

mål med den holsteinska grefvedottern Helvig. Han visade stor
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ynnest mot utländska riddare, som besökte hans hof, så att de
svenske herrarne ansågo sig tillbakasatta och intogos af harm och
afiind. Några bland dem sammansvuro sig för att stäfja det ut-

ländska inflytandet. Då konungens svärfar besökte Sverige och
sammanträffade med drottningen på slottet Gälaqvist vid Skara,

infunno sig här de sammansvurne, nedhöggo på stället en af konun-
gens utländska gunstlingar och bortförde konungens svärfar i fån-

genskap. Konungen dolde sin harm, tills hans svärfar kommit på
fri fot; han insöfde upprorsmännen i den tron, att allt vore glönidt,

men då de på hans inbjudning infunno sig på Gälaqvist, fängslade

han dem, lät döma dem som majestätsförbrytare och halshugga

hufvudmännen, deribland den mäktige Folkungen Johan Filips-

son, 1280.

Genom denna och andra stränga åtgärder höll han de orolige

herrarne i tygeln och sökte genom visa lagar fullfölja det fri-

dens och ordningens verk, som hans fader begynt. På ett herre-

möte å Alsnö^ (vid år 1280) förböd han våldgästning, d. v. s.

det missbruk, som dittills öfvats, att de resande med våld och

utan betalning togo hvad de behöfde af allmogen, och befalde, att

i hvarje by skulle tillsättas en rättare, som mot betalning skaffade

de vägfarande föda och härberge. Denna konungens vård om all-

mogens bästa förskaffade honom det vackra tillnamnet Ladulås,
emedan han likasom satt lås för bondens lada. Vid samma till-

fälle stadfäste Magnus sin fader Birgers edsöre-lagar, hvilka han
sedermera tillökade med kungsfriden. Han gaf konungamakten
en dittills okänd höghet och helgd och utvidgade dess inflytande

på alla områden af samhällslifvet. På herredagen i Skeninge
1285 förbehöll han sig rätt att med sitt råd och sina förnämsta

män lagstifta i sådana fall, hvarom ingenting fans stadgadt i de

gamla lagarne. Vid samma tillfälle förböd han alla hemliga före-

ningar emellan de store och förordnade, att ingen iinge okallad

infinna sig vid konungens samtal, såsom herredagarne då kal-

lades.

Men den vigtigaste af Magnus' förordningar var stadgan om
russtjensten^. Det fornnordiska ledingsväsendet var egentligen

beräknadt för sjökrig. Emellertid hade i det öfriga Europa utbil-

dat sig ett nytt krigssätt, som var grundadt på ett starkt rytteri;

* En ö och kungsgård i Mälaren nordvest från Södertälge, nu Adelsö.
^ Egentligen rosstjenst af ross, häst.
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en liär af fotfolk kunde ej motstå anfall af järnklädda ryttare, som

i tätt slutna led sprängde fram med lansarne framför sig. Magnus

hade under sina krig erfarit nyttan af det nya krigssättet och ville

nu upprätta ett inhemskt rytteri. Härtill använde han fiirst och

främst sitt följe eller liirden, som han tilldelade skattefrihet. Men
han behöfde flere, och derför stadgade han på Alsnö möte, att en

hvar som åtoge sig russtjenst, d. v. s. tjenade konungen till häst,

skulle åtnjuta frälse eller skattefrihet för sig och sina gods.

Detta var det verldsliga eller adliga frälset. Då fordom hvarje

fri man varit krigare, så blef krigstjensten nu ett yrke; det nya

rytteriet blef en från mängden afskild krigareklass, och som denna

klass äfven åtnjöt skattefrihet och andra privilegier, började den

snart att såsom ett frälse-stknd höja sig öfver den stora hopen

af skattskyldiga, hvilka benämdes ofrälse. De slägter, som i flere

led fullgjort dylik russtjenst, började snart att betrakta frälset

såsom en ärftlig rätt; dermed var grunden lagd till ett ärft-

ligt adelsstånd. En inrättning, som vid denna tid infördes i

Sverige, var riddarväsende t. Riddarne bildade kärnan inom

rytteriet och voro de ypperste inom frälseståndet; endast de fingo

heta herrar och bära gyllene sporrar, de utnämdes högtidligen af

konungen, oragjordades med svärdet och svuro att alltid uppföra

sig såsom kristne och riddersmän anstår. En lägre grad inom

riddareklassen voro svennerna eller väpnarne. Genom denna inrätt-

ning ville Magnus Ladulås gifva ökad glans åt sitt hof och styrka

åt sin krigsmakt; han anstälde efter utlandets exempel stora rid-

darslag, torneringar och andra ridderliga öfningar.

Konung Magnus Ladulås var med all sin böjelse för verldslig

glans mycket kyrkligt sinnad och bevågen mot de andlige. Han

utsträckte det andliga frälset till den egendom, kyrkan efter hand

förvärfvat, han riktade henne med frikostiga gåf\^or och grundade

flere nya kloster för den af honom gynnade Franciskanernas eller

Gråbrödernas munkorden.

I förhållande till grannrikena fullföljde konung Magnus

samma kloka politik, som hans fader grundlagt. Sverige antog

fortfarande en ansedd ställning i Norden, starkt genom inre fred,

enighet och ordning, och dess bemedling påkallades af grannarne

vid utbrytande tvister. Magnus' stora anseende hade äfven till

följd, att ön Gotland, som dittills varit så godt som sjelfständig,

frivilligt stälde sig i närmare beroende af Sveriges konung (1285).

Gotland hade allt ifrån vikingatiden varit medelpunkten för östersjö-



49

handeln och derigenom samlat stora rikedomar; Vishy var den för-

nämsta handelsorten och den praktfullaste staden i Norden, det

var medlem af Hanseförbundet och till stor del bebodt af tyska

köpmän. Dessa förtryckte allmogen på ön, men bönderna reste

sig, och Magnus nödgade de stolte borgarne att ödmjuka sig och

betala hög plikt.

För att befästa sin ätt på tronen lät Magnus Ladulås hylla

sin äldste son Birger såsom tronföljare; sin broder Valdemar lät

han sätta i förvar på Nyköpings slott, der den afsatte konungen
_

förblef till sin död (1302)] Magnus Ladulås sjelf dog redan 1290,^-

djupt sörjd af sitt folk, och efterlemnade tre minderåriga söner:

Birger, som efterträdde honom på tronen, samt hertigarne Erik

och Valdemar.

Torgils Knutssou. Konung Birger och hans bröder.

Till förmyndare för sina söner och rikets styresman hade Magnus

på dödsbädden utnämt den tappre och statskloke marsken Torgils^

Knutsson., hvilken ock till fullo motsvarade detta förtroende. Han
förde statsrodret med kraft och allvar, med trohet och oegennytta,

och regerade i samma anda som Magnus Ladulås och Birger jarl;

och kan det med sanning sägas, att den tid dessa tre regenter

styrde riket var den för Sverige lyckligaste och ärofullaste under

hela medeltiden. Marsken fortsatte sina företrädares lagstiftnings-

verksamhet. Redan tidigare hade Yestgötarne samlat sin lag; nu

gjorde Östgötarne detsamma, och äfven de tre folklanden beslöto

att öh^erse och ordna sina lagar. Detta skedde under ledning af

Tiundalagmannen Birger Persson till Finsta i samråd med de för-

ståndigaste män i landskapet; hvarpå Upl andslagen i sin nya

form antogs af landstinget och erhöll kunglig stadfästelse 1296.

Ehuru sjelf tillhörande stormännen förstod dock marsken att upprätt-

hålla kronans makt och myndighet bland de mäktige i landet.

Äf\'en i förhållande till kyrkan iakttog han kronans rätt; han ådrog

sig derigenom en hotande bulla från påf\en Bonifacius VIII, men

påfvens hotelser hade nu ej den kraft och verkan som förr, de

skrämde ingalunda den myndige marsken.

Torgils Knutssons regering saknade ej häller krigisk ära. Han

fullbordade, hvad Erik den helige och Birger jarl begynt, i det

' Torgils eller Tyrgils, orätt kallad Torkel.

Odhner, Sver., Nor. och Danm. Historia. 6:te uppl.
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han utvidgade Sveriges östra gräns och befordrade kristen bildning

'i Finland. På sitt första finska tåg 1293 vände han sig mot

de vilda Karelerna, anlade på deras kust den starka fästningen

Vihorg och underlade sig en del af Karelen. Men då Ryssarne

med våld sökte hindra Svenskarnes vidare framsteg, vände mar-

sken sina vapen emot dem. Den ryska fristaten Stora Novgorod

var på den tiden Sveriges närmaste granne i öster. På sitt andra

finska tåg framträngde marsken till Ladoga och Nevåfloden, men

dessa eröfringar gingo snart åter förlorade; Sverige behöll dock

vestra Karelen. — Omkring denna tid slogo sig svenska ny-

byggare ned i Österbotten.

Med grannrikena höll Torgils Knutsson fred och inblan-

dade sig ej i det blodiga krig, som rasade mellan Danmark och

Norge. Dock stod Sverige i nära vänskap med Danmark i följd af

de dubbla slägtskapsförbindelser, som knötos mellan båda konunga-

husen: konung Magnus' dotter Ingeborg bortgiftes med konung Erik

Menved i Danmark, och den unge konungen i Sverige förmälde

sig med den danska konungadottern Margareta (Märta). Vid

samma tid (1298) blef konung Birger myndig, men marsken fort-

for att vara hans främste rådgifvare.

Bland Magnus Ladulås' söner var den andre i ordningen,

hertig Erik, den mest begåfvade; han var en fulländad riddare

samt vänsäll och omtyckt, men tillika en stor ränksmidare. Alla tre

bröderna voro opålitliga och utan sedligt allvar i karaktären. För

den ärelystne hertig Erik öppnade sig snart glänsande utsigter, då

han blef förlofvad med arftagerskan till Norges krona, konung Hå-

kons 2-åriga dotter Ingeborg. Kort derpå tillträdde liertigame

siija förläningar, Erik fick Södermanland och Valdemar Finland.

Efter detta räckte enigheten emellan bröderna ej länge. Hertigarne

uppförde sig allt mera sjelfrådigt; de ville ej lyda konungens bud

och begåfvo sig slutligen ur riket för att söka hjelp emot sin bro-

der. Konung Håkon i Norge antog sig deras sak och öfverlem-

nade åt sin blifvande mag Konghälls slott och stad. Derifi'ån

gjorde hertigarne infall i Vestergötland och intogo Dal, men då

konungen och marsken ansatte dem med en stark här, måste de

söka förlikning och lofvade ånyo trohet. Ett fredsmöte hölls nära

Göta elfs utlopp emellan de båda konungarne samt de svenske

hertigarne, hvilka dei^^å återfingo sina hertigdömen. Vid samma

tid öfverlemnade konung Håkon åt hertigarne äfven norra Halland,

som han fråntagit Danmark.
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Hertigarne insågo, att de ej kunde vinna sina ärelystna syf-

ten, så länge Torgils Knutsson stod vid konungens sida, och be-

slöto derför att störta honom. De stälde sig in hos konungen

och inbillade honom, att det var marsken, som anstiftat oenig-

heten emellan bröderna. Den redlige marsken vistades, intet ondt

anande, på gården Lena i Vestergötland, då de tre bröderna med

sina följen kommo ridande och fängslade honom; derpå släpades

han med fötterna hopbundna under hästbuken till Stockholm, döm-

des af konungen till döden och halshöggs 1306. Denna handling

på en gång af den svartaste otacksamhet och den obegripligaste

förblindelse blef ej länge ostraflfad. Knappt hade hertigarne genom

Torgils' död fått fria händer, förr än de afkastade masken: vid ett

vänskapligt besök hos konungen på hans gård Håtuna ^ öfverföllo de

honom samt togo honom och hans familj till fånga, s. å. Efter „„.

denna tilldragelse, som plägar kallas Håtuna-leken, bemäktigade

sig hertigarne inom kort hela riket.

Vid öfverfallet på Håtuna blef Birgers äldste son Magnus af

en trogen tjenare förd till sin morbroder Ei^ik Menvecl i Danmark.

Denne rustade sig genast att komma Birger till hjelp, och ett krig

utbröt med Danmark. Emellertid hade den fångne konung Birger

låtit förmå sig till ett fördrag, i hvilket han lofvade att nöja sig

med den andel af riket, bröderna ville lemna honom; men knappt

var han stäld på fri fot, innan han flydde till Danmark. Nu in-

träffade en oförmodad vändning, då konung Håkon i Norge, miss-

nöjd med sin blifv^ande måg, bröt med honom och sällade sig till

hans fiender. Hertigarnes ställning blef ganska farlig, då alla tre

Nordens konungar förbundo sig emot dem och de anföllos både

från Norge och Danmark. Men hertig Erik vidtog så kraftiga

försvarsanstalter och ledde underhandlingarna så skickligt, att för-

delen slutligen stannade på hertigarnes sida. Striden slöts genom

de allmänna nordiska fredsmötena i Helsingborg^ 1310 och 1313;

konung Birger återfick nu ungefär en tredjedel af Sverige att råda

öfver, och alla öfiiga tvistepunkter emellan Nordens riken ^^PP-inio
j lOrJ

gjordes.

Nu herskade någon tid fred inom Sverige och hela Norden,

men det var ej derför någon lycklig tid. Sveriges rike var skif-

tadt eniellan tre herrar, hvilka förde ett yppigt hof och utsögo

landet genom stora följen och godtyckliga pålagor. Dertill kommo

' Beläeen vid Mälaren nära SigUina.
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missväxtår ocli farsoter, och missnöjet i landet blef slutligen så

starkt, att uppror flerestädes utbröto. Hertig Erik var den mäk-

tigaste af bröderna. Han beherskade ett sammanhängande område

på gränsen emellan Nordens tre riken, af Sverige Vestergötland,

Dal och Värmland, af Danmark norra Halland och af Norge

Konghäll. Hans späde son Magnus var Norges tronföljare, i Sve-

rige kunde han lätt stöta den svage Birger från tronen, och äfven

i Danmark skaffade han sig ett anhang. Men dessa högtflygande

planer stäcktes plötsligen genom ett nytt svek, som öfvergick alla

de föregående trolösheterna. Konung Birger, som fick allt mer

träda i skuggan för sina bröder, bar till dem hat och afund i

hjertat och sökte ett tillfälle att hämnas. Ett sådant erböd sig

1317, då han genom förstäld vänlighet lockade bägge sina bröder

till sig på Nyköpings slott. Här insöfdes hertigarne i säkerhet

genom fagra ord och vänskapsbetygelser, de undfägnades med ett

festligt gästabud och gingo derpå till hvila i slottet. Midt i nat-

ten inträngde konungens folk med vapen och bloss i hertigarnes

sofrum, slog dem i bojor och inspärrade dem i slottstornet. Konung

Birger var utom sig af glädje öfver det lyckade anslaget, hvilket

man tillskref drottningens och drotsen Johan Brunkes onda råd.

l"i'Det nesliga dådet kallas Nyköpings gästabud och var ett mot-

stycke till Håtuna-leken.

Nu trodde sig Birger hafva hela Sverige i sin makt; men

följden af hans gerning blef en helt annan, än han beräknat, ty

öfverallt i landet reste sig folket, och hertigarnes anhängare skyn-

dade till deras befrielse. Hertigarne lefde omkring ett hälft år

såsom fångar, men slutligen, sedan konungen flytt från Nyköping,

omkommo de i fångelset, troligen af hunger, 1318. Detta äggade

deras vänner till hämd : Nyköping intogs, Birgers unge son Magnus,

som med dansk hjelp försvarade Stegeborg, måste gifva sig, Brunke

tillfångatogs och afrättades, och slutligen måste konung Birger fly

till Danmark. Till rikets höfvidsman valde herrarne den tappre

Matts Kättilmundsson, som derpå hemsökte Skåne och tvang Erik

Menved att öfvergifva Birgers sak. Följande år sammankommo
ombud från alla Sveriges landskap på Mora ting och utkorade till

konung i Birgers ställe den treårige Magnus Eriksson, den om-
wl" komne hertig Eriks ende son. Kort förut hade konung Håkon i

Norge aflidit, och som Magnus Eriksson var hans närmaste arfvinge,

blef han hyllad äfven såsom Norges konung. Men den fangne

konungasonen Magnus Birgersson blef, ehuru han intet förskyllat,
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enligt rådets dom halshuggen; han uppoffrades till försoning för

faderns brott och till betryggande af landets framtida lugn. Under-

rättelsen derom påskyndade den förkrossade Birgers död, som in-

träffade 1321.

]Xors:e.

Med konung Harald Sigurdsson^ hade en ny gren af Harald

Hårfagres stam bestigit Norges tron. Harald var en stor krigs-

hjelte, statsklok och rådig, samt derjämte äfven skald; men han

var tillika hersklysten och hård och fick deraf tillnamnet Hårdråde.

Hela hans regering var uppfyld af fejder. Först sökte han vinna

Danmark och förde med dess konung Sven Estridsson ett långt

förödande krig. Derpå ville han återupplifva Nordens herravälde

öfver England och utrustade en väldig flotta emot konung Harold

Godioinsson i England. Sedan han landat i Northumberland, blef

han plötsligt angripen af den engelska hären vid Stanfordbro

;

Norrmännen ledo ett stort nederlag, och Harald Hårdråde stupade
|

efter lysande tapperhetsprof, 1066.

Detta slag hade vigtiga följder både för England och för Norge.

Det försvagade i hög grad den engelska hären; derigenom möjlig-

gjordes Vilhelm Eröfrarens seger vid Hastings s. å. och den derpå

följande normandiska eröfiingen af England. Hvad Norge beträffar,

behöfde landet en läng fredstid för att hämta sig efter det svåra

nederlaget. Också var Haralds son och efterträdare Olafen freds-

älskande man, som egnade sig uteslutande åt landets inre utveck-

ling; deraf fick han tillnamnet Kyrre, d. v. s. den stilla. Han
var en stor vän af kyrkan och inrättade de första fasta biskops-

' Harald Hårdrådes närmaste ättlingar:
Harald Hårdråde f 1006, sonsonsonson af Harald Hårfagre.

Olaf Kyrre t 1093.
^

Magnus Barfot, t 110:1.

Eystein t 1122. Sigurd Jorsalafare Olaf t 1116. ? ?

t lloO. Harald Gille 1 1136. Sigurd Slemme. 1 1136.

Kristina, Magnus Blinde Inge Krokrygg Sigurd Mun Eystein
g. m. Erling Skakke. t 1139. t 1161. t 1155. t 1157.

Magnus Erlingsson t 1184. Hakon Härdabred 1 1162. ?

Sverre t 1202.

Frän honom härstammade
de följande norske konungarne.
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stift i Norge; han befordrade ock handel och näringar, gjorde

Bergen till en betydande köpstad och införde gilleväsendeO.

Med Olafs son Magnus fick Norge åter en krigisk konung.

Först vände han sig mot de skotska öarna och lade dem åter under

Norges välde. På detta tåg antog han den skötska klädedrägten,

kort rock utan benkläder, och kallades derför Barfot. Hans krig

med konung Inge i Sverige är redan omtaladt. Derpå ville han

återupplifva Norrmännens forna välde på Irland och eröfrade en

del deraf, men råkade ut för ett fiendtligt bakhåll och stupade i

striden, 1103.

Nu blefvo Magnus Barfots tre söner samkonungar. Den andre

af bröderna, Sigurd, var hugstor och krigslysten; han drog med

en ståtlig flotta i korståg, kom till Heliga landet och kämpade

der mot de otrogne. I Norge hade under tiden hans äldre broder

Eystein fört en fredlig regering; på fredlig väg vann han Jämt-

land åt Norge. Sigurd, som efter sitt besök i Jerusalem fick till-

namnet Jorsalafare, öfverlefde sina bröder; han satt på sin ålder-

dom hemma i fred, verkade för kyrkans utbildning, bygde kloster

och påböd tionde. I slutet af hans regering infann sig en man

från Irland vid namn Harald Gille, som gaf sig ut för en son af

Magnus Barfot. Detta måste han bevisa med järnbörd, hvilket

prof han med presternas bistånd lyckligt genomgick. Sigurd er-

kände honom för sin broder på det vilkor, att han ej gjorde anspråk

på tronen.

, Så snart Sigurd Jorsalafare var död 1130, tvang Harald

Gille hans son Magnus att afstå en del af riket. Nu begynde

en lång tid af inbördes krig mellan täflande konungar och par-

tier, af hvilka Norge sönderslets i 110 år. En hufvudorsak till

denna ofred var tronföljdens obestämdhet. Ty visserligen var kro-

nans ärftlighet inom Harald Hårfagres ätt en afgjord sak, men

denna arfsrätt var ej ordnad eller fäst vid äldste sonen, utan hvarje

konungason, antingen han var af äkta eller oäkta börd, var be-

rättigad till konungadömet eller andel deri. I följd häraf fram-

trädde alltjämt föregifna konungasöner, som efter Harald Gilles

exempel bevisade sin härkomst genom järnbörd, skaff"ade sig an-

hang i landet och höjde uppror^anan. Först täflade Harald Gille

och Magnus Sigurdsson om makten och omkommo bägge på våld-

samt sätt. Derefter gick det på samma sätt med Harald Gilles

1 Gillena voro ett slags föreningar för sällskaplig glädje, gemensam hjelp,

välgörenhet ocli gudaktighet; de hade egna lagar, som kallades slcrån.
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tre söner, och slutligen visste man ej annat, än att konungastam-

men var utdöd på manssidan. Då valde höfdingarne till konung

Magnus Erlingsson, son af den mäktige Erling Skakke och Sigurd

Jorsalafares dotter. Den nya konungaätten stödde sig hufvudsak-

ligen på kyrkan och sökte genom kröningen befästa sig på tronen.

Under denna oroliga tid besöktes Norge af påflige legaten Nikolaus

af Alhano, som ordnade kyrkoväsendet och upprättade ärkebiskops-

stolen i Nidaros, 1152.

Det dröjde ej länge, innan nya konungaättlingar framträdde

och samlade upprorsflockar omkring sig. Af dessa flockar blef in-

gen märkligare än Birkebeinarne, hvilka hade sitt namn deraf

att de af brist på skodon måste binda björknäfver om benen.

Först blefvo de slagna af Erling, och deras konung stupade. De
qvarlefvande af partiet begåfv^o sig då till Värmland, der de hört,

att en norsk konungason uppehöll sig. Denne var Sverre, en

man från Färöarna, som sade sig vara son till en af de förre

konungarne; han blef nu af Birkebeinarne utropad till konung,

hvarpå han med 70 trasiga äfventyrare uppbröt från Värmland, jsmh

för att eröfra Norges rike, 1177. Efter ett mödosamt tåg genom

Dalarne och Jämtland inbröt han med sin skara i Tröndalaget

och hyllades såsom konung på Öreting; men snart måste han fly

derifrån, och i två års tid irrade han med sina trogna Birkebeinar

omkring från bygd till bygd under otroliga mödor och faror. Efter

många vapenskiften lyckades det honom att slå och fälla först

Erling Skakke och slutligen äfven konung Magnus Erlingsson

(1184).

Sverre^ hade genom sina ovanliga egenskaper, sin stats-

klokhet och okufliga ihärdighet, gått som segrare ur den långa

kampen. Den inbördes striden hade dittills blott varit en strid

' Sverres ätt

:

Sverre, sonson af Harald Gille? f 1202.

Sigurd, Håkon t 1204. Kristina,
död före fadern. I g. m.Filip, Bag-

I I
lernas kon.

Gutorm t 1204. Håkon den gamle
t 1263.

Hakon den unge, Magnus Lagaböte
död före fadern. t 1280.

Erik Presthatare 1 1209. Håkon Hålägg t 1319.

Ingeborg, g. m. hertig Ingeborg, g. m. hertig
Valdemar Magnusson af Erik Magnusson al

Sverige. Sverige.

Magnus Eriksson,
kou. af Sverige o. Norge.
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emellan konungarne och deras krigareflockar, nu blef det tillika

en kamp emellan motsatta styrelsegrundsatser. Ty Sverre ville åter-

upprätta den försvagade konungamakten samt qväsa höfdingarnes

och kyrkans under borgarekrigen grundlagda öfVermakt, och derför

upphöjde han sina lågättade Birkebeinar på de gamla slägternas

bekostnad samt förödmjukade den öfvermodiga kyrkan. Ärke-

biskopen flydde ur landet, uppäggade konungen i Danmark mot

Sverre och ådrog honom en påflig bannlysning. Hemma i landet

nedslog Sverre flera nya upprorsförsök, till dess den illistige biskop

Nikolaus af Oslo stiftade Baglernas^ parti, som blef det farli-

gaste. Emellan Birkebeinar och Bagler uppstod nu en hård kamp,

40A£)i hvilken dock Sverre segrade före sin död, som inträffade 1202.

Hans ädle son Håkon sökte försona partierna och återvann kyr-

kans ynnest, men dog efter två års regering. Nu rasade åter

någon tid det borgerliga kriget emellan Birkebeinar och Bagler,

men slutligen förenade sig partierna om att hylla såsom konung

Sverres sonson Håkon Håhonsson, 1217. Snart reste sig dock

nya upprorsflockar, och den sista kampen hade Håkon att utstå

mot sin svärfar, den mäktige Skule jarl, som ej nöjde sig med en

tredjedel af riket och hertigtitel, utan stämplade mot sin måg och

slutligen lät utropa sig till konung. Han blef dock slagen af Hå-

^arnkon vid Oslo, flydde till ett kloster och dräptes, då han kom ut

ur den brinnande byggnaden, 1240.

Härmed slutade de långvariga partistriderna, hvilka hade till

följd det gamla stormansväldets krossande och konungamak-

tens upphöjelse. Efter denna tid herskade Håkon den gamle, så-

som han kallades, öfver Norge i fred; han regerade med visdom

och kraft, var känd och aktad i hela Europa och stod i förbindel-

ser med dess mäktigaste furstar. Under honom uppnådde Norge

sin största utsträckning, i det han förmådde Grönland och större

delen af Island att underkasta sig Norges rike. Den isländska

fristaten hade dittills styrt sig sjelf under ledning af biskopar och

höfdingar, men dessa blefvo med tiden sjelfrådiga och gjorde ön till

skådeplats för blodiga fejder. En af dessa höfdingar var den be-

römde historieskrifvaren Snorre Sturlasson, som någon tid var

Islands lagman och den mäktigaste på ön. Men genom sinhersk-

lystnad och egennytta skafffide han sig bittra fiender, hvilka slut-

ligen öfverföllo honom på hans gård och dråpo honom, 1241. Derpå

' Af hagall (baculus) en biskopsstaf.
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utmattade af nya inbördes krig gåfvo sig Isländingarue under Nor-
^^^

ges konung 1262 (och 1264). — Håkon den gamle dog på Orken-

öarna under hemfärden från ett krigståg till Skotland (1263).

Hakens son och efterträdare Magnus var en fredsälskande

man: han slöt fred med Skotland och afträdde till detta rike

Suderöarna med Man mot en årlig afgift. I Nordens inre strider

höll han sig på afstånd. Deremot arbetade han med ifver på att

förbättra lagarne och förmådde de fyra lagtingen i Norge att an-

taga en gemensam lag för hela landet; deraf erhöll han tillnamnet

Lagahöte. Magnus gynnade Hansestädérna och tilldelade dem allt

för stora handelsfriheter; från den tiden gick det tillbaka för Nor-

ges handel och sjöfart, och på samma gång började äfven dess

fordom så starka krigsflotta förfalla.

Konung Magnus efterlemnade två söner, Erik och Håkon, af

hvilka den förre efterträdde honom på tronen (1280). Konung

Erik erhöll tillnamnet Presthatare i anledning af den strid, som

under hans minderårighet fördes emellan kronan och biskoparne.

Under sin egen regering var Erik mest upptagen af ett långvarigt

förödande krig med Danmark. Detta krig fortgick äfven under

Eriks broder och efterträdare Håkon, med tillnamnet Hålägg

(högben), och sammansmälte slutligen med det, som fördes i Sve-

rige mellan Magnus Ladulås' söner. Inom riket regerade Håkon

med stor kraft och upphöjde konungamakten på bekostnad både

af folkfriheten och stormansväldet. Den fordom så mäktiga len-

dermansklassen, som allt ifrån Sverres tid aftagit i makt och antal,

upphäfdes nu helt och hållet, och de kunglige ämbetsmän, som

under namn af sysselmän och lagmän småningom trädt i lender-

männens ställe, öfvertogo hela styrelsen.

Med konung Håkon, af namnet den 5:te, utdog den manliga

grenen af Harald Hårfagres fräjdade stam, 1319, och enligt den

gällande arfslagen öfvergick Norges krona till hans dotterson

Magnus Eriksson.
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I>aiiiiiar'li:.

Konung Sven Estridsson, som efter Magnus den gode besteg

Danmarks tron, blef stamfader för den berömda Estridska ätten

^

hvilken har sitt namn efter Svens moder Estrid. Sven var en

vänsäll, upplyst och rättrådig konung, men ej lycklig i krig. Han

arbetade med ifver på att befästa kristendomen i Danmark, om-

vände dess sista hedniska landskap, Bornholm och Bleking, och

grundade nya biskopsdömen, deribland det i Lund.

Af Sven Estridssons många söner uppstego ej mindre än fem

efter hvarandra på Danmarks tron. De märkligaste bland dem

voro Knut den helige och Erik Ejegod.

Knut var en sträng och kraftfull herskare. För religionen

och kyrkan hyste han ett brinnande nit och sökte utrota hedniska

plägseder såsom blodshämd, träldom m. fl., men gjorde detta utan

hänsyn till folkets gamla vanor, hvarför en allmän förbittring upp-

växte mot honom. De stridbare Jutarne grepo till vapen, satte

efter den flyende konungen till Odense, och då han här tog sin

tillflykt i en kyrka, dödades han \1d högaltaret med ett genom

fönstret kastadt spjut (1086). — Äfven den yngre brodern, Erik

Ejegod^, var en stor vän af kyrkan. Vid ett besök i Rom ut-

verkade han påfvens tillstånd i tvänne frågor, som lågo honom

om hjertat. Det ena var, att hans broder Knut erkändes såsom

helgon; han blef Dmmiarks skyddshelgon, liksom Olaf den helige

var Norges och Erik den helige Sveriges. Det andra var, att en

särskild ärkebiskopsstol för de nordiska rikena upprättades i Lund

1104. Aret förut hade Erik Ejegod under en pilgrimsfärd till

Heliga landet aflidit på ön Cypern.

' Estridska ätten:
Ulf jarl, son af Svensken Torgils Sprakalägg,

g. m. Estrid, dotter af Sven Tveskägg och Sigrid Storråda.

Sven EstridsEon t omkr. 1075.

Harald Hein Knut d. helige Oluf Hunger Erik Ejegod Nils t 1134.

t 1080. t lOSO. t 1095. t 1103. g. m. Margareta Fredkulla.

Harald Kesja. En dotter. Lrik imune Knut Lavard. Magnus Nilsson t 1134.

I I
1

1

137.
_i,^ili:_ -'

trik Lam Sven Grade Valdemar I den store Knut Magnusson t 1157.

t 1140. t 1157. t 11S2.

Ejegod =; alltid god.

Knut (VI) t 1202. Valdemar II Sejr t 1241,

stamfader för ättens senare afdelning.
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Nu hyllades Sven Estridssons yngste son Nils Svensson

såsom konung. Under hans svaga regering sjönk Danmark allt

djupare i vanmakt. Yäl lyckades Erik Ejegods ridderlige son Knut

Lavard^ att för en tid hejda upplösningen, men sedan han 1131 iioj

blifvit mördad af konung Nils' son Magnus^ sönderslets Danmark

i 25 år af inbördes krig. Både konung Nils och hans son Magnus

omkommo på våldsamt sätt, den senare stupade i slaget vid Fote-

vik"^ emot Knut Lavards broder Erik £'mw?ie^. Förvirringen nådde

sin höjd under striden emellan de tre fränderna Sven Eriksson,

Knut Magnusson och Valdemar, Knut Lavards son. Danmark

blef nu ett värnlöst byte för Yendernas härjningar och var nära

att nedsjunka till en tysk vasallstat. Slutligen inträffade en vänd-

punkt år 1157, då konung Sven efter skedd förlikning inböd sina

medtäflare till sig och midt under festens glädje lät sina drabanter

öfverfalla de intet ondt anande fränderna. Knut mördades, men

Valdemar undkom i förvirringen, flydde till Jylland och mötte med

Jutarne den förföljande Sven på Gradelieden. der Sven förlorade

både krona och lif s. å. Häraf fick Sven sedermera tillnamnet

Grade.

Med Valdemar I, äfven kallad den store, uppgick en ny tid

för Danmark, en tid af storhet och glans. Denna storhet var

dock ej ett verk af Valdemar ensam, utan äfven, och kanske ännu

mer, af hans trogne medhjelpare Absalon, som tillhörde den be-

römda Hvide-ätten. Denne ovanlige man, som slutligen blef Dan-

marks äd'kebiskop, var lika utmärkt såsom statsman, fältherre och

biskop och blef själen i alla Danmarks företag under en mans-

ålder. Valdemar och Absalon upprättade Danmark ur dess djupa

förfall, återupplifvade folkets gamla kraft och krigaranda samt

qväste Venderna för alltid. Från sin borg vid fiskläget Havn,

sedermera staden Köbenhavn, höll xVbsalon utkik mot de vendiske

sjöröfvarne; han hemsökte dem gång på gång i deras eget land

och intog med stormande hand den vendiska hedendomens hufvud-

säte, tempelborgen Årkona på Riigen med guden Svantevits beläte,

hvarpå hela ön underkastade sig det danska väldet.

Under dessa lysande bedrifter försummades ej den inre utveck-

lingen. I synnerhet gick kyrkan framåt, under ledning af de båda

ärkebiskoparne Äskil och Absalon. Då den stränge Absalon be-

tungade allmogen i sitt stift med kyrkliga pålagor, reste sig

' Lavard{]iT det engelska lord) = herre. — ^ I närheten af Skanör i Skåne.
^ Emune = alltid minnesvärd.
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de skånska bönderna mot detta tvång, men besegrades i ett blo-

digt slag vid Dysie bro. Efter denna tid försämrades allmogens

tillstånd öfver hela riket, och på dess bekostnad uppstego kyrkan

och adeln till allt större makt, båda ännu i nära förbund med
konungamakten och gynnade af denna. Biskoparne voro landets

mäktigaste herrar, men jämte dem fingo nu äfven de verldslige

store, de s. k. /ien'e?nän7ie?2', stora företrädesrättigheter; de erhöUo,

för det de åtogo sig den kostsamma rytteritjensten, dels skatte-

frihet, dels län af konungen. Dertill infördes riddareväsendet från

Tyskland.

Valdemar efterträddes (1182) af sin äldre son Knut (VI),

som helt och hållet följde Absalons ledning. Han trotsade Tysk-

lands mäktige kejsare Fredrik Barbarossa, underlade sig Pommern
och Mecklenburg och antog titeln Slavernas konung. Under Knuts

senare regeringsår drog sig Absalon tillbaka från styrelsen, och i

hans ställe framträdde vid konungens sida dennes yngre bror her-

I
tig Valdemar, en ridderlig, äregirig och statsklok herre. Då Knut

dog utan barn 1202, uppsteg Valdemar II patronen. Belysande

segrar, som utmärkte förra hälften af hans regering, skaffade honom

tillnamnet Sejr eller segraren. Han fortsatte sina företrädares

eröfringar och befäste genom nya segrar sitt välde i norra Tyskland.

Hans förnämste medhjelpare härvid var hans systerson, den tappre

Albert af Orlainiinde, liksom 'årkehi&koi^ Andreas Suneson SifHyiåe-

slägten var hans rådgifvare i kyrkliga ting. Afven i Norden sökte

Valdemar utvidga sin makt, men afstod derifrån efter de olyckliga

slagen vid Lena och Gestilren. Så mycket afgjordare var hans

fi-amgång på andra håll. Danmarks eröfringar i Nordtyskland

sträckte sig slutligen från Eider ända till Danzig, och på Öster-

sjöns östra kust fattade Valdemar fast fot genom- ett korståg till

Estland 1219. Han segrade öfver hedningarne i ett blodigt slag

nära Reval (»Volmar-slaget»), då det danska riksbaneret dane-

brogen första gången begagnades, hvarpå en stor del af Estland

eröfrades och kristnades.

Nu var Danmark ej långt ifrån sitt mål, ett stort östersjö-

välde, då den stolta byggnaden på en gång störtade samman. En

af Valdemars tyska vasaller, grefve Henrik af Schiverin, ansåg sig

förorättad af konungen och rufvade på hämd. Han begagnade till-

fället, då Valdemar och hans äldste son förlustade sig med jagt

' Herremän = herrens (konungens) män.
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på en liten ö söder om Fyen; liär öfverföll han dem, medan de

sofvo i sitt tält, och förde dem fängna till Tyskland, 1223. Genast ^^^^

aflföllo de fleste af de underkufvade furstarne, och grefve iVlbert

förmådde ej hålla dem stången. Konungen måste på hårda vilkor

återköpa sin frihet, och då han af päfven löstes från sin ed och

åter grep till vapen, förlorade han det afgörande slaget vid Born-

liöved i Holstein 1227. Danmark måste sluta fred och behöll at

alla sina eröfringar endast Estland och Rägen. Eider blef åter

gräns mot söder.

Valdemar blef på sin ålderdom lika utmärkt i fredens idrotter,

som han förut varit i krigets. Redan förut hade landskapslagarne

i Skåne och på Själland blifvit samlade och upptecknade; nu lät

konungen utarbeta den jutska lagen, som antogs pä allmänt ting ,

kort innan konungen afled 1241.^

Valdemar Sejr efterlemnade tre söner, Erik^ Abel och Kri-

stoffer, af hvilka den äldste efterträdde honom på tronen och de

yngre efter tidens sed fingo förläningar. Under konung Erik, med
tillnamnet Plogpenning'^, började Danmark åter sönderslitas af inre

strider. Ett blodigt krig utbröt emellan konung Erik och hans

broder Abel, som fått SönderJylland till hertigdöme. Det kom
till förlikning, men då konungen gjorde ett vänligt besök hos sin

broder i Slesvig, lät Abel gripa och halshugga honom samt kasta

liket i sjön (1250). Brodermördaren svor sig fri från delaktighet

i brottet och antogs af de store till konung på ett allmänt riks-

möte eller danehof; det var första gåii|en städernas ombud voro

' Estridska ätten, forts.

Valdemar (II) Sejr t 1241.

g. m. 1. Dagmar. 2. Berengaria (Bengerd).

1. Valdemar d. uuge, 2. Erik Plogpenning 2. Abel t 1252. 2. Kristoffer (I) 1 1259.

död före fadern. t 1250.
| I

Sofia, g. m. Valdemar, Ingeborg, g. m. Magnus, Stamfader för de äldre Erik Glipping t 1286.

kon. af Sverige. kon. af Norge. hertigarne af Sönder-
j

Jylland, hvilkas ätt ut-

dog 1375.
^1

Erik Menved t 1319- Kristoffer (II) Margareta,
g. m. Ingeborg afSverige. t 1332. g. m. kon. Birgeri Sverige.

Erik. Otto. Valdemar (IV) Atterdag t 1375.

Kristoffer, Ingeborg, g. m. en hertig Margareta t 1412,

död före fadern. af Mecklenburg. g. m. Håkan af Sve-
• rige och Norge.

Albrekt d. y., Maria, g. m. en hertig Oluf f 13S7.
dansk tronkräfvare. af Pommern.

Erik af Pommern t 1459. Katarina,
g. m. Johan af Bayern.

Kristoffer af Bayern.

Så kallad i anledning af en plogskatt, som han pålade.
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kallade till riksmöte. Abel njöt ej länge frukterna af sitt brott,

ty efter två års regering stupade han i ett slag mot de upproriska

Friserna, och hans lik nedsänktes i ett kärr. Nu blef den tredje

brodern, Kristoffer I, vald till konung. Han invecklades i strid

med den hersklystne ärkebiskopen i Lund J^aÅ;o6 jE'Wanc^sson; ärke-

biskopen fängslades, och hans anhängare fördrefvos, men just då

det inbördes kriget höll på att utbryta, dog konung Kristoffer,

troligen af förgift.

Emot hans omyndige son Erik Glipping'^ reste sig det kyrk-

liga partiet och förde en långvarig kamp, som slutligen ändades

genom en förlikning. Derefter invecklade sig Erik Glipping i frukt-

lösa strider med Sverige och Norge, och hemma retade han de

store genom sitt öfvermod. Några af honom förorättade adelsmän

sammansvuro sig under ledning af marsken Stig Andersson; då

konungen på en jagt tillbragte natten i en lada, inträngde de för-

klädda till munkar och mördade honom (1286). Hans unge son

Erik Menved hyllades utan motstånd som konung, och konungamör-

darne dömdes fredlöse. De funno en tillflykt hos den norske konun-

gen och hemsökte derpå sitt fädernesland med eld och svärd. De

gynnades i hemlighet af ärkebiskop Jens Grand; han blef derför

satt i fängelse, men då inblandade sig påfven och satte landet

under interdikt^. Erik Menveds krig med Norge och Sverige äro

redan omtalade. De ständiga krigen jämte Eriks praktlystnad

ådrogo honom stora skulder, och för att betäcka dessa måste han

pantsätta stora delar af^riket till tyska herrar, hvilka förtryckte

folket. Så länge Erik Menved lefde, höll han de store inom skran-

korna, men när han 1319 aflidit, inbröt en tid af upplösning och

elände öfver Danmark.

Återblick på medeltidens förra tidelivarf.

Jämför man de tre nordiska rikenas tillstånd under denna tid,

så finner man, att Sverige utvecklade sig långsammare än Danmark och

Norge: dessa båda riken höjde sig tidigt till makt och betydenhet.

' Glipping = en som blinkar (klipper) med ögonen.
^ Interdiiit var en bannlysning, som drabbade hela landet och som med-

förde inställandet af alla kyrkliga förrättningar.
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medan Sverige äuuu var höljdt i dunkel. Orsakerna härtill voro fiere:

den skarpa motsatsen emellan de svenska landskapen fördröjde landets

politiska och nationella enhet, och genom sitt geografiska läge var Sve-

rige stängdt från Vesterhafvet och hänvisadt till samfärdsel med de pä
andra sidan Östersjön bosatta råa finska och slaTiska folken. Men
sedan Sverige från Folkungaättens uppstigande på tronen kommit till

inre ordning och trädt i närmare beröring med det bildade Europa,

tillegnade det sig snart en högre odling och upphann lätt de båda

grannrikena.

Konungadömet förblef i Norge ärftligt inom Harald Hårfagres

gamla berömda ätt, medan Sverige och Danmark efter de borgerliga

krigens slut blefvo valriken, dock så att konungens äldste son vanligen

togs till hans efterträdare och ofta redan under faderns lifstid hyllades

såsom sådan. I Sverige tillkom det enligt landskapslagarne Upsvearne

att välja konung på Mora ting och deras lagman att »döma honom
till konung»; derpå skulle han rida sin eriksgata (d. v. s. all-rikes-väg)

och derunder mottaga de öfriga landskapens hyllning samt slutligen

krö7ias af ärkebiskopen. Eriksgatan gick från Upland genom Söder-

manland, Östergötland, Småland, Vestergötland, Närike och Vestman-

land, och hvarje landskaps inbyggare voro konungen då till mötes vid

gränsen, ledsagade honom först till sitt ting, der ömsesidiga eder gåfvos

och mottogos, och derpå till nästa landskaps gräns.

Konungens kall bestod i att »landom råda, rike styra, lag styrka

och frid hålla»: han var alltså högste ledaren af h^igsvusendet, rätts-

väsendet samt landsstyrelsen i allmänhet.

Från urgamla tider var krigsväsendet i Norden så ordnadt,

att de flesta trakter voro indelade i skeppslag, af hvilka hvarje ut-

rustade ett skepp med besättning till rikets försvar och i fredstid i

stället erlade en skatt, ledungslama, som var den förnämsta pålagan.

I detta tidehvarf började krigen föras mer till lands än till sjös; sjö-

försvaret fick alltså förfalla, och dermed upphörde ej blott Nordens

gamla öfverlägsenhet till sjös, utan äfven befolkningens sjömansduglig-

het och håg för sjöfart. I Nordbornas ställe blefvo Hanseaterna herrar

i Öster- och Nordsjön och bemäktigade sig både sjöfart och handel. —
Hvad rättsväsendet angår, började konungen numera anses såsom

den högste domaren. De lägre domarne, lagmännen och häradshöfdin-

garne, fortforo att väljas af folket, men började snart anses för konun-

gens män och sluta sig till stormansklassen. Domarens kall bestod i

att tillämpa lagens bud på det föreliggande fallet, men om den ankla-

gade skulle frias eller fällas, afgjordes af nämder, utsedda bland menig-

hoten. Såsom bevisningsmedel användes först gudsdom (järnbörd m. m.),

sedan edgärdsmän ^ och vittnen. Den gamla sjelfhämdeu inskränktes och

ersattes småningom af statens straffrätt. — Landsstyrelsen ombe-

sörjdes af konungen genom särskilda tjenstemän, som kallades länsmän,

hvilka förvaltade konungens gods, bevakade hans rätt och meddelade

folket hans bud.

' Edgärdsmän (eller mededsmän) svuro, att de voro öfvertygade om san-

ningen af svarandens utsago.
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Det mest utmärkande för samhällsutvecklingen på denna tid var,

att allmogens gamla sjelfstyrelse inskränktes och att makten

öfvergick i andra händer. Folkfriheten började försvagas, då landskapen

förenades till ett större politiskt helt, ty derigenom blef det offentliga

lifvet så inveckladt och vidtomfattande, att allmogen ej längre förmådde

leda det, utan måste öfverlåta detta dels åt konungarne, dels åt de

statskloke höfdingarne och de boklärda prelaterna. Till och med fol-

kets rätt att beskatta sig sjelft och att sjelft stifta sina lagar —- en

rätt som utöfvades genom landstingen — började lida intrång. De
flesta lagförbättringar, som omtalas denna tid, t. ex. Birger jarls och

Magnus Ladulås', utgingo från regenterna och herrarne. De andlige

och verldslige stormännen aflägsnade sig allt mer från allmogen i lef-

nadssätt, bildning och makt; de afskilde sig småningom såsom särskilda

stånd från det öfriga folket.

Af de båda högre stånden kom det andliga tidigare till utbildning.

De vigtigaste rättigheter, som detta stånd eftersträfvade, voro: frihet i

tillsättningen af andliga ämbeten, skattefrihet för sina personer och ego-

delar, egen domsrätt samt särskild lagstiftning, den kanoniska. Dessa

anspråk kunde i Norden aldrig genomdrifvas i hela sin utsträckning;

de framkallade ständiga tvister emellan den andliga och den verldsliga

makten, i synnerhet i Norge och Danmark, ty i dessa riken uppträdde

kraftfullare prelater än i Sverige. — Norden var delad i tre kyrko-

2)rovinser med hvar sin ärkebiskop i spetsen; deras samband med hela

kyrkans öfverhufvud, den romerske påfven, upprätthölls genom påfliga

skrifvelser (bullor) samt besök af påfliga legater. Biskopsstiften voro

i Sverige 7, i Norge 5 och i Danmark 8, alla försedda med domkapitel

och indelade i p)rosterier och socknar.

Kyrkans välde har underkastat folket ett förut okändt förmynder-

skap samt indragit en del främmande missbruk, men det har ock grund-

lagt en högre odling i Norden. Kyrkan har förmildrat sederna, ut-

bredt upplysning, skyddat de värnlöse och gjort lagstiftningen mensk-

ligare. Genom kyrkan inrättades skolor och välgörenhetsanstalter, genom

henne anlades ej blott kyrkor och kloster, utan äfven gårdar och städer,

vägar och broar samt härbergen på de stora skogarue, genom henne

befordrades jordbruk och bergsbruk, handtverk och konstflit. Kyrkan

gaf genom vigseln helgd och stadga åt äktenskapet samt afskaffade hed-

niska sedvanor.

Det verldsliga frälseståndet har i Norden uppkommit af två be-

ståndsdelar: de rika, mäktiga odalmannaslägterna samt den kungliga

hirden. Hvad som mest bidrog att häraf bilda ett afskildt, j^rivilegie-

radt och ärftligt stånd, var ombildningen af krigsväsendet, behofvet af

rytteri och järnklädda riddare. Ty detta slags krigstjenst erfordrade en

särskild öfning och bildade derigenom en från mängden afskild krigare-

klass; vidare var denna tjenst så kostsam, att hon måste ersättas genom

skattefrihet eller frälse, ett privilegium som lockade äfven de oberoende

itorraännen, jorddrottarne, att med sina beridna följen ingå i konungens

tjenst; och slutligen då vissa slägter i fiere led efter hvarandra åtnjutit

frälse, ansågos de innehafva ärftligt frälse eller adelskap.
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Konungen och hans hird voro först de enda föreningsbanden emel-

lan de skilda landskapen; dertill kommo nu de båda frälsestånden, tr

deras medlemmar voro spridda öfver hela riket och sins emellan för-

bundna genom gemensamma intressen. Till dera vände sig derför

konungen, när han behöfde råd och biträde i rikets allmänna ange-

lägenheter. An kallade han ett mindre antal till rådsmöten, än sam-

lade han kring sig herrar och män till större antal, hvilka möten kal-

lades i Sverige herredagar, i Danmark danehof. De personer, som
konungen företrädesvis plägade rådfråga i rikets ärenden, började kallas

hans rådgifvare och utgjorde tillsammans hans råd. Dit hörde i

första rummet jarlen, så länge en sådan fans, vidare kansleren, som
alltid var en andlig man, vanligen en biskop. Från Magnus Ladulås*

tid framträdde drotsen ^ och marsken "^ såsom de förnämste i rådet ; de

voro från början tjenstemän vid ho/vet, men fingo, liksom rådet i sin

helhet, snart en sjelfständig ställning såsom rikets högste ämbetsmän.

I konungens råd sutto vanligen äfven biskoparne och lagmännen.

Jämte de tvänne maktegande stånden uppväxte i tysthet ännu ett

tredje, det borgerliga i köpstäderna. Efter de tyska städernas före-

döme erhöllo våra städer till styresmän borgmästare och rådmän, och

de betydligare bland dem, såsom Visby, Stockholm, Söderköping, hade

sina egna lagar (Stockholms lag kallades Bjärköarätten). Af Sveriges

städer stod Visby på höjden af rikedom och makt såsom herskarinna

öfver hela östra Europas handel; dernäst voro Stockholm och Kalmar,

Söderköping och Lödöse de vigtigaste handelsstäderna. Någon viss

residensstad för konungen fans ännu ej : han uppehöll sig mest på
Visingsö och Stockholms slott, på Upsala, Alsnö, Håtuna m. fl. kungs-

gårdar.

Landets utseende förändrades småningom, i det att skogarne

uppröddes och vattenståndet sjönk. Åkerbruk och bergsbruk blefvo

hufvudnäringar; jorden började få större värde och uppskattas i pen-

ningar. Byar uppstodo på de fruktbara slätterna, bergslag i de malm-

rika trakterna. Kyrkor bygdes i stor mängd; här och der reste sig en

ansenligare herregård, en kungsgård eller ett kloster.

Den andliga odlingen tillhörde hufvudsakligen kyrkan. Skolor

funnos vid domkyrkorna och i klostren: här undervisades i latinska

språket samt i kyrkobruken. De, som ville förvärfva högre bildning,

begåfvo sig till utländska läroanstalter; i synnerhet var universitetet i

Paris flitigt besökt af Nordbor. Latinet var de lärdes språk öfver

hela Europa; på detta språk skrefvos till och med kouungarnes bref

och förordningar, rättshandlingar o. s. v. Bland nordiska författare,

som skrifvit på latinska språket, är från denna tid ingen märkligare än

klerken Saxo Grammaticus (f i början af 1200-talet), hvilken på Ab-

salons uppmaning författade en utförlig dansk historia.

Det fans dock äfven en inhemsk odling i Norden, och denna var

ett arf från den hedniska forntiden. Det gamla norröna språket för-

' Drvts, egentligen drotsete, kommer af drott. följe, lifvakt.

^ Marsk eller marskalk är ett tyskt ord, som betyder hästesven, stallare.

Odhner, Sver., A^org. o. Danm. Historia. 6:te uppl. 5
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grenade sig från medeltidens början i tre särskilda tungomål: i Norge

ocli på Island bibehöll det sig tämligen oförändradt, men i Sverige

och Danmark utvecklade sig derur skilda språkarter. Af runstenarne

restes de flesta under detta tidehvarf. Men äfven större skriftliga upp-

teckningar skedde, och de vigtigaste bland dessa äro de gamla lagarne,

af hvilka de flesta upptecknades i slutet af tidehvarfvet. De svenska

landskapslagarne voro Uplands-, Helsinge-, Vestmanna-, Södermanna-,

Östgöta-, Giita-, Vestgöta-, Värma-, Närikes- och Smålandslagen, men
af dessa finnas de tre sistnämda ej mer i behåll. Under denna tid-

rymd diktades äfven en mängd folksånger, kämpavisor och helgonsagor

(legender) m. m.

Men allt detta öfverträffades vida af hvad som frambragtes på
Island. På denna aflägsna, ödsliga och fattiga ö uppblomstrade en

rik literatur på det uorröna språket. De äldste isländske författare voro

presterna Äre frode (den vise) och Sämund frode, hvilka lefde i förra

hälften af 1100-talet och skrefvo historiska berättelser eller sagor. De

efterföljdes af en hel rad sagamän (historieskrifvare), hvilka mest syssel-

satte sig med Islands och Norges historia. Den berömdaste af dem

alla var lagmannen Snorre Sturlasson, hvars öde är förut omtaladt;

hans förnämsta verk var Norges konungasagor intill Sverres tid. Slutligen

blefvo äfven de fornnordiska giida- och hjelteqvädena, hvilka på Island

bevarats i minnet genom muntlig fortplantning, upptecknade och sam-

lade under förra hälften af 1200-talet i de båda s. k. Eddorna, den

äldre och den yngre ^, af hvilka den förra är den vigtigaste.

Geografisk öfversigt.

Sveavälde, Svearike eller S ve rike sträckte sig vid medel-

tidens början i norr ungefär till Angermanelfven, men ända till

Qvarken bodde vid kusten enstaka svenska nybyggare. Större

delen af nuvarande Norrland var befolkad af Lappar och Kväner.

I vester utsköt en flik af Sverige mellan Norge och Danmark till

Jutlandshaf vid Götelfvens södra utlopp; i öster begränsades lan-

det af Östersalt och Helsinga-botten (Bottniska viken), först i

slutet af tidehvarfvet eröfrades Finland. Efter sina båda huf-

vudstammar delades Sverige i två afdelningar, Svearnes land och

Götarnes land, hvilka hvar för sig bestodo af flere lagsagor,

d. v. s. landskap med egna lagmän och landsting.

I. Svealand (på isländska Svilhjod) åtskildes från Götland

genom de stora skogarne Kolmord, Tived och Tiomilaskog; det kal-

lades derför landet ofvanskog eller nordanskog. Dess hufvuddel

' Eddorna pläga vanligen benämnas Sämunds och Snorres Edda.
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utbredde sig kring sjöarne Logen * eller Mälaren och Hjälmaren.

Det bestod af:

1. Upland, d. v. s. de uppåt (norr) liggande landen, hvil-

kas invånare kallades Upsvear, utgjorde en sammanfattning af de

tre urgamla folklanden, Tiundaland, Attundcdand och Fjädrunda-

land, hvilka slutligen förenades till en lagsaga. Hit räknas äf-

ven kustlandet Roden (Roslagen) och Gestrbigaland i norr. Huf-

vudorterna voro: Upsalir eller Gamla Upsala, Osira Aros nära

Fyrisåns utlopp med kungsgård och hamn, efter ärkebiskopssätets

ditflyttning (1273) kalladt Upsala, Sigtimir urgammal, Stockholm

anlagdt efter Birkas och Sigtunas förödelse. Uplands landsting

hölls i Upsala, men konungarne valdes och hyllades på Mora ting,

vid gränsen emellan Tiunda- och Attundaland.

2. Helsingaland eller Helsingarnes land innefattade äfven

nybyggena i norr utefter hela kusten. I söder skildes det från

Upland genom skogen Odmord.

3. Vestmannaland eller Vestmännens land sträckte sig

långt åt norr och innefattade äfven bergslagen eller Järnbäraland

samt Dala hundare eller Dalarne kring Siljan och Dalelfven.

Hufvudorter: Vestra Aros, der tinget hölls, Arhuga gammal

köpstad.

4. Sudermannaland eller Södermännens land; bland dess

orter märkas: Stränganäs, Tälgia, Nyköpung.

5. Närike, hvars medelpunkt var Orabro.

II. Göt land eller landet sunnanskog utbredde sig omkring

sjöarne Vänir och Vätur. Dit räknades:

6. Vestra Götland, hvars hufvuddel låg emellan de båda

stora sjöarne, innefattade äfven landet Dal eller Markerna. Lan-

dets ting hölls i Skara, en urgammal stad; dess förnämsta han-

delsort var Lödöse (isl. Ljodhus) vid Götelfven. Vidare märkas:

Faluköpung gammal köpstad, Gälaqvist slott nära Skara.

7. Värmaland eller Värmarnes land var uppkommet genom

nybyggen från Vestergötland och ännu föga befolkadt. Från Norge

skildes landet genom Edaskog, från Svealand genom Tiomilaskog.

Tinget hölls i Tingvalla vid utloppet af Tingvalla-elfven (Klar-

elfven).

8. Östra Götland sträckte sig emellan skogarne Kolmord

och Holaved, emellan Vätur och Östersalt. Dess hufvudort var

' Logen eller Lagen betyder vattnet, sjön i allmänhet.
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Liongaköpung
]
gamla betydande handelsorter voro Suderköpung

och Skeninge. — Till Ostgöta lagsaga hörde äfven den östra de-

len af nuvarande Småland, nämligen Kalmarna fögati (fög-

deri), innefattande Tjust och Möre, m. m. Hufvudorten var den

gamla staden Kalmarni?'.

9. V är en d var ett litet afskildt landskap för sig, bebodt af

Virdar; under dess lag förenades sedan äfven bygderna Njudung

i norr och Finnved i vester, hvarefter hela lagsagan kallades Tio-

härads. Denna lagsaga samt de i norr angränsande trakterna

sammanfattades under det gemensamma namnet Småland,
d. v. s. de små landen. Orter: Våxsior, Junaköpung, Visingsö

med kungligt slott.

10. O land med hufvudorten Borkholm.

11. Gutaland eller Gutarnes land stod länge i ringa bero-

ende af sveakonungen och utgjorde nästan en fristat. Visbg blef

med tiden öns förnämsta ort och medelpunkt för hela östersjö-

handeln.

I kyrkligt hänseende blef Sverige indeladt i följande biskops-

stift, hvilka här uppräknas efter sin ålder: 1. Skara stift. 2. Lin-

köpings st. 3. Upsala st. (ärkestift 1164). 4. Strängnäs st. 5.

Vesterås st. 6. Väajö st. 7. Abo st.

NoregSVälde innefattande utom det egentliga Norge äfven skatt-

landen: Finnmark vid Ishafvet, i öster intill Gandvik (Hvita

hafvet), bebodd af Lappar och Finnar, samt Färöarna, Hjaltland,

Orkenöarna och Suderöarna med Man^ hvartill längre fram kommo
Island och Grönland. Norge gränsade i norr till Dumbshaf (norra

Ishafvet) och i vester till Englandshaf (Nordsjön); det var deladt

i 30 fylken, hvilka blifvit samlade till 4 stora tingsföreningar med

hvar sin lag, nämligen:

I Norge nordanfjälls två:

1. Frosta-tingslaget, motsvarande n. v. Trondhjems stift,

hade sitt namn af halfön Frosta, der tingsstället befann sig. Dit

hörde först och främst de 8 fylken, som kallades Trondhjem eller

Tröndalaget och som hade en särskild mötesplats på Oreting vid

den af Olaf Trygvesson anlagda staden Nidaros; på detta ting

utropades konungarne och erhöUo konunganamn.

2. Gula-tingslaget omfattade n. v. Bergens stift och större

delen af Kristiansands. Tinget hölls i närheten af Gulafjorden.

Hufvudorten var Bjöigvin (Bergen), snart Norges förnämsta han-

delsstad.
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I Norge sunnanfjälls äfven två:

3, Eidsiva-tingslaget, hvars tingsplats låg vid Eidsvold

omfattande bygderna kring sjön Mjörs eller de s. k. Uplanden

Raumarike, Gudhrandsdalen m. fl. Stad: Hamar.

4. Borga-tingslaget, med medelpunkt i staden Borg
(Sarpsborg), motsvarande Viken i vidsträckt mening eller kust-

trakterna kring n. v. Kristianiafjorden, i sydost ända till Göt-

elfvens utlopp. Den sydöstliga delen eller n. v. Bohuslän hette

Ranafylke. Hufvudorter: Timsberg, Oslo och Konungahella (Kong-

häll), gamla och ansenliga städer.

Till ingendera af dessa tingsföreningar hörde följande tre

landsändar: Jämtaland, norsk provins omkr. 1111, men i kyrk-

ligt hänseende hörande till Upsala stift, Härjar dal, af ålder

norsk, och Hålogaland, det n. v. Nordlanden.

Island var bebygdt utefter kusterna, medan det inre af ön var

ett af ödemarker och jöklar (isfjäll) uppfyldt klippland. On var

delad i fyra s. k. tjärdingar: Sydlandet — hvarest märkes Ting-

vallarne, der alltinget hölls — Vestlandet, Nordlandet och Ostlandet.

Danavälde var vid medeltidens början åter inskränkt till det

egentliga Danmark, som sträckte sig från Eider till Götelfvens

utlopp, der alla tre rikenas gränser sammanstötte. Af Valdema-
rernas stora eröfringar behöllos endast Estland och Rilgen någon

tid. Danmark bestod af tre stora afdelningar med hvar sin lag,

nämligen

:

1. Själland, d. v. s. Sjöland, emellan Öresund och Beltis-

8und, jämte närliggande öar: Låland, Falster, Möen. Märkliga

orter: Lejre och Roskilde, efter hvarandra konungasäten, Ringsted,

der landstinget hölls, Havn eller ^öpmannöÄa?;n af yngre ursprung.

2. Skåne, hvars lag följdes äfven af Halland, Bleking
och ön Borgundeholm, ehuru dessa hade särskilda landsting.

Skånes gamla hufvudorter voro : Lund, der Skånes landsting hölls,

Helsingborg, Skanör och Alalmöge, betydande köpstäder.

3. Jylland, mellan Eider och Skagen, deladt i Nörre- och

Sönderjylland, utgjorde jämte öarna Fjun (Fyen) och Lange-

land ett helt med samma lag. Derifrån voro dock Friserna på
Testkusten undantagna. På Fyen låg det urgamla Odensö samt Ny-
borg, der riksmötena hölios; på halfön städerna Viborg, der lands-

tinget hölls, Ripe, Flensborg och Sliesvik (Slesvig, det forna Hedeby).
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II. Medeltidens senare tidehvarf.

Unionstiden.

Från 1319 till 1521.

Allmänna grunddrag.

Detta tidehvarf kau kallas stormansväldets tid, men äfven unions-

tiden. De store tillvälla sig all makt på konungens och folkets bekost-

nad. Den af Margareta stiftade unionen emellan de tre nordiska rikena

missbrukas både af konungarne och de store ; den ådi-ager sig derför fol-

kets ovilja och uppväcker emot sig nationalandan i Sverige. Genom
förnyade resningar af allmogen räddas folkfriheten i Sverige, medan hon

går under i Danmark; Sverige bryter sig ut ur unionen, medan Norge

stannar qvar deri och förlorar sin sjelfständigliet.

Unionens förberedelse.

1319-1389.

Förberedande unionsförsök. Tyskarnes öfvermakt i Norden. Folkungaätten
och Egtridska ätten utslockna på manssidan.

Sverig"<B och IXorg^e.

Magnus Eriksson och hans söner.

Sverige och Norge förenades 1319 för första gången under

samme konung, den treårige MagDUS Eriksson. Denna förening

var mycket lös: utom konungens person hade de båda rikena

ingenting, ej ens krig ocli fred, gemensamt. Under konungens

minderårighet skulle rikena styras livart och ett af sitt riksråd;

men konungens moder hertiginnan Ingeborg och hennes gunstling,

den danske riddaren Knut Porse, inblandade sig i styrelsen och

vållade mycken oro. För att göra slut härpå, sammanträdde 35 and-

liga och verldsliga herrar i »SÄ;am (1322) och slöto en före ning att

hålla troget samman i rikets styrelse emot hertiginnan och hennes
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gunstlingar. Drotsiimbetet anförtroddes åt Kmit Jonsson (Blå),

hvilken alltså blef forman i riksrådet. De norske liöfdingarne

följde exemplet, aflägsnade hertiginnan och utsago en särskild

riksföreståndare. Knut Porse måste efter några års fejder lemna

landet och begifva sig till Danmark, der han äktade hertiginnan

Ingeborg.

Kriget med republiken Novgorod, som med några afbrott fort-

gått allt ifrån Torgils Knutssons tid, bragtes ändtligen till slut 132.'^

genom freden i Nöteborg^; derigenom afträddes vestra Käre- ,,„

len med Savolaks till Sverige, och gränsen emellan rikena be-

stämdes. Detta var det första fredsfördraget emellan Sverige och

Ryssland. Härmed var Finlands förening med Sverige betryggad,

och Finland knöts allt närmare till moderlandet, ej genom våldets

och tvångets band, utan genom delaktighet i Sveriges högre odling

och friare samhällsskick. Finnarne vunno genom föreningen med

Sverige frihet och upplysning, medan deras stamförvandter i Est-

land och Livland, som kommit under Svärdsriddarorden, hårdt

förtrycktes af det der herskande tyska ridderskapet. — Afven

Lapparne började från denna tid att underkasta sig det svenska

väldet och betala skatt till Sveriges konung. I Norrland gick

odlingen framåt med stora steg, och spridda svenska nybyggen

uppstodo på de dittills obebodda kusterna i Vesterbotten.

Det är naturligt, att en så långvarig förmyndarestyrelse skulle

utvidga stormännens makt och försvaga konungens. Från denna

tid fick storm ans vä Idet öfverhand i Sverige, och konunga-

makten sjönk. Den månghöfdade förmyndarestyrelsen förmådde

icke upprätthålla ordning och rättssäkerhet, utan herrarne och

deras väpnade flockar huserade sjelfrådigt i landet. Hushåll-

ningen med rikets medel var ej den bästa: det fans ej en enda

mark i statskassan, när Magnus Eriksson 1332 sjelf tillträdde

regeringen såsom myndig.

Konung Magnus var ej rätte mannen att styra tvänne riken

i så oroliga tider; han var en godsint och välvillig furste, men

saknade kraft och allvar i karaktären. Emellertid började hans

regering med lysande utsigter. Danska riket befann sig på den

tiden i upplösningstillstånd, utskiftadt emellan herrarne och för-

tryckt af Tyskarne. Skåne, som var förpantadt till grefve Johan

af Holstein, reste sig slutligen mot sin förtryckare; Skåningarne

förjagade Tyskarne och gåfvo sig derpå under Sveriges krona.

' Stad och fäste i Ingermanlancl vid Neväs utflöde ur Ladoga.
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,„„(. Magnus mottog anbudet ocli hyllades 1332 af Skånes förnämsta män,

hvarpå den holsteinske grefven fann för godt att afstå både Skåne

och Bleking mot en dryg lösesumma. När sedan Valdemar

Atterdag uppsteg på Danmarks tron, afträdde han till Magnus

ej blott Skåne och Bleking, utan äfven Halland. Lösesumman

för alla tre provinserna uppgick till nära 50,000 mark silfver^.

Denna ofantliga summa kunde blott genom lån och förpantningar

anskaffas, och derigenom råkade konungen i en penningförlägen-

het, som sedan följde honom under hela hans regering. Det inre

tillståndet motsvarade derför ej den yttre storheten af Magnus'

välde. Dertill voro Norrmännen missnöjda med föreningen och

önskade bryta den, ty då Magnus sällan besökte Norge, blefvo des»

angelägenheter försummade. Konungen måste slutligen gifva vika

för de norske herrarnes önskan och pä ett herremöte i Varherg (1343)

utnämna sin yngre son Håkan till konung öfver Norge, dock så

att Magnus behöll regeringen till år 1355. Den äldre sonen Erik

valdes af herrarne till tronföljare i Sverige, Dermed syntes Sve-

riges och Norges skilsmässa för framtiden vara afgjord,

Magnus Erikssons inre regeri ng utmärkte sig fÖr många nyt-

tiga påbud och lagstiftningsarbeten. Han stadgade stränga straff

för våldgästning och annat öfvervåld, och då han red sin eriks-

gata, aflyste han träldomen i de trakter af Sverige, der den

ännu fans qvar, (1335). Rättsskipningen förbättrade han genom

att ordna konungens högsta domsrätt vid de s. k. räfst- och

rättare-tingen. Norrlands och Finlands uppodling främjades,

och bergshandlingen uppmuntrades. Men den vigtigaste af Mag-

nus Erikssons regeringshandlingar var, då han gaf Sverige dess

första allmänna lag. Allt ifrån Birger jarls tid hade många en-

skilda lagbud, gällande för hela riket, blifvit utfärdade; men nu

skulle hela lagboken blifva gemensam för alla landskap. Ett för-

slag utarbetades af en kommission; det var färdigt 1347, gran-

^**' skades noga och blef efter hand antaget i de särskilda land-

skapen. Denna lagbok kallas Magnus Erikssons allmänna

landslag. I sammanhang härmed utarbetades en allmän stads-

lag för Sveriges städer.

Magnus Eriksson var en för sin tid bildad furste; han och

hans gemål Blanche af Namur gynnade bildning och fina seder.

Men dermed följde äfven veklighet och flärd. Emot tidens för-

> Denna summa motsvarar ungefär 1,500,000 kronor eller, om man äfren

beräknar mynträrdets fall sedan den tiden, omkr. 15 millioner kronor.
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derf uppträdde den heliga Birgitta, dotter af Birger Persson till

Finsta och konungens franka; hon hade stort anseende för fromhet

och lärdom och sökte genom varningar och råd föra jordens mäk-

tige på bättre vägar. Slutligen begaf hon sig till Rom, der hon

lefde i flera år och dog 1373.

Konung Magnus var nog oklok att eftersträfva krigisk ära,

ehuru han saknade anlag för krigets idrott. Han vände sig mot

Ryssarne och företog emot dem tvä krigståg, men utan att deraf

skörda vare sig vinst eller ära. Dessa misslyckade fälttåg ned-

satte konungens anseende och ådrogo honom nya skulder. Till

råga på olyckan hemsöktes Norden på denna tid af den för-

skräckliga farsot, som under namn af »svarta döden» från Asien

utbredt sig öfver hela Europa och som i Sverige kallades diger-

döden, i Norge stora mannadöden. Smittan kom genom handels-

fartyg till Danmark och Norge och utbredde sig från båda sidorna

till Sverige, der hon rasade under året 1350. I Norden anses ***"

pesten hafva bortryckt åtminstone en tredjedel af invånarne; i

enskilda bygder utdog nästan hela befolkningen, och kyrkor och

gårdar blefvo öde.

I följd af alla dessa olyckor uppväxte mot konung Magnus

ett starkt missnöje i landet. I synnerhet ådrog han sig de

stores hat, emedan han sökte inskränka deras sjelfsvåld. De

missnöjde utspredo förklenliga rykten om konungaparets seder och

lefnadssätt. Magnus' största fel voro lättrogenhet och svaghet för

gunstlingar. Han lät gång efter annan bedraga sig af sin illistige

svåger hertig Albrekt af Mecklenburg och af sin granne, konungen

i Danmark. Bland gunstlingarne var Bengt Algotsson den rykt-

baraste; han blef upphöjd till hertig af Finland och Halland och

hade mycket välde öfver konungen. Detta väckte afund hos den

unge tronföljaren Erik; stormännen blåste under, och 1356 bör-

jade Erik i förbund med hertig Albrekt uppror mot sin fader

och antog konunganamn. Magnus måste gifva vika och afstod

till konung Erik sydöstra Sverige jämte Finland samt dref Bengt

Algotsson i landsflykt. Den listige Valdemar i Danmark, som

förut uppviglat sonen, hycklade nu tillgifvenhet för fadern och

sökte derigenom återvinna Skåne. Men Magnus försonade sig

med sin son och hjelpte denne att tillbakaslå Valdemar. Strax

derpå afledo konung Erik och hans unga gemål i en farsot, ock

Magnus blef åter eusam konung i Srerige, 1359.
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Nu förbuudo sig Valdemar och Albrekt emot Magnus, öfver-

, föllo honom plötsligen och bemäktade sig genom våld och svek

Skåne, Bleking och södra Halland, hvilka sålunda åter-

förenades med Danmark, 1360. Magnus, lemnad i sticket af de

store och af påfven hotad med bannlysning, kunde ej hindra Val-

demar, hvarken nu eller följande år, då han hemsökte Gotland

och plundrade det rika Visby. Alla dessa olyckor skrefvo her-

rarne på konungens räkning; de förklarade honom afsatt och kal-

lade hans yngre son konung Hakao i Norge till konung äfven i

Sverige (1362). Håkan lät dock ej förleda sig att skilja sig ifrån

sin fader, utan behöll honom såsom medregent, och båda konun-

garue förenade sina krafter för att bekämpa de trotsige herrarne.

För att kunna göra detta med framgång sågo de ingen annan ut-

väg än att förbinda sig med sin forne fiende, konungen i Dan-

mark; konung Håkan bröt sin förlofning med den prinsessa, som

rådet utsett åt honom, och äktade Valdemars 11-åriga dotter

Margareta, hvarigenom han hoppades med tiden kunna återvinna de

förlorade landskapen. Dermed hade Håkan oåterkalleligen brutit

med de missnöjde svenske herrarne. Dessa, hvilka länge stått i

förbindelse med Magnus' trolöse svåger hertig Albrekt af Meck-

lenburg, erbödo Sveriges krona åt hertigens andre son, Albrekt d. y.

Fadern emottog med nöje anbudet; understödd af flere tyska fur-

star öfverföll han 1363 sin intet ondt anande svåger, bemäktigade

'sig utan motstånd Stockholm och lät på Mora ting utropa sin

son Albrekt till Sveriges konung.

Albrekt, Håkan och Margareta.

Nu började mellan de båda partierna ett inbördes krig,

som med några afbrott fortgick i åtta år. Magnus och Håkan

blefvo slagna i närheten af Enköping 1365; Magnus tillfånga-

togs i slaget och sattes i förvar på Stockholms slott. Hå-

kan fortfor likväl att innehafva de till Norge gränsande de-

larne af riket, och hans svärfar konung Valdemar bemäktigade

sig norra Halland, Gotland samt gränstrakterna mot Dan-

mark, som det hette för att hjelpa Håkan, men i sjelfva verket

för egen räkning. Det förtryck, som Tyskarne öfvade mot folket,

framkallade slutligen en resning bland allmogen i Svealand. Bön-
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derna utfärdade en uppmaning till sina bröder sunnanskog att

tillsammans med dem göra slut på Tyskarnes tyranniska herra-

välde och äter uppsätta på tronen »den gode och ärlige herren»

konung Magnus. Af denna resning begagnade sig Håkan, fram-

trängde med sin här ända till Stockholm och lägrade sig på Norr-

malm, 1371. Nu hade det troligen varit slut med Albrekts konunga-

döme, om icke de svenske herrarne af båda partierna slutit fred

med hvarandra på konungarnes bekostnad. Albrekt fick behålla

Sveriges krona, men måste förbinda sig att i allt rätta sig efter

rådets vilja; rådet skulle förfoga både öfver rikets slott och öfver

lediga platser i rådet. Detta är den första konungaförsäkran, _

som omtalas i Sveriges historia. Håkan och Magnus måste ingå

på ofördelaktiga vilkor: Magnus frigafs, men måste betala en stor

penningsumma i lösen samt erkänna Albrekt såsom Sveriges konung.

Härmed var föreningen emellan Sverige och Norge fullkomligt

upplöst. Magnus Eriksson lefde sedermera några år hos sin son

i Norge, tills han på en sjöresa led skeppsbrott och omkom. I

Norge var han alltid väl liden och har der blifvit kallad den

gode; i Sverige åter har han fått ett sämre rykte än han för-

tjenade och är känd under öknamnet Smek.

I flere år voro de tyske herrarne, i första rummet konun-

gens fader hertig Albrekt, Sveriges egentlige styresmän, och den

unge konungen gick helt och hållet i deras ledband. De innehade

under panträtt stora sträckor af landet och behandlade dem så-

som sin egendom. Tyskarnes inflytande förminskades dock snart,

och konung Albrekt kom i stället i beroende af det svenska rådet,

i synnerhet drotsen Bo Jonsson (Grip). Denne mäktige man
egde ofantliga rikedomar samt innehade såsom pant eller förläniug

hela Finland och två tredjedelar af Sverige; men han gjorde ett

dåligt bruk af sin makt: med lock eller pock slog han under sig

andras egodelar och for fram med våld och olag, ja, han dödade

en af sina fiender vid sjelfva högaltaret i kyrkan. På samma sätt

betedde sig flere andra herrar; biskopen i Linköping blef på en

resa öfverfallen och mördad af en riddare; våldgästningar, plun-

dringar och enskilda fejder hörde till ordningen för dagen. Öfver

hela landet uppstod en mängd slott och befästa gårdar, från hvilka

allmogen förtrycktes, och den urgamla svenska bondefriheten var

nära att gå under. Den svage konungen kunde eller ville intet

göra för att afhjelpa det onda. Ändtligen dog Bo Jonsson (1386),

och konungen begagnade nu tillfället att återvinna makten. Han
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rille göra sig till förmyndare för Bo Jonssons enka och barn, för

att derigenom råda öfver det stora arfvet; han skall äfven hafva

tillämnat en indragning af adelns gods. Men Bo Jonsson hade

utnämt tio af rikets herrar till verkställare af sin yttersta vilja;

och dessa ville ej släppa hans besittningar ur händerna, utan

vände sig, då de ansattes af Albrekt, till regentinnan i Norge

och Danmark Margareta med anhållan om hjelp.

I grannrikena hade under tiden vigtiga förändringar in-

träffat. Ar 1375 afled konung Valdemar Atterdag i Danmark;

och dä han ej efterlemnade söner, valde Danskarne till konung

hans dotterson, den 5-årige Olof, son af konung Håkan och drott-

ning Margareta. Under hans minderårighet förestods regeringen

af hans kloka moder. Redan 1380 dog konung Håkan, sörjd och

saknad af Norrmännen, hvarpå Olof i kraft af arfsrätt hyllades

såsom Norges konung under sin moders förmynderskap. Olof hade

efter sin fader ärft anspråk äfven på Sveriges krona, och Margareta

.„„^ arbetade nu på att förskaffa honom denna. Hennes planer ledo en

svår stöt, då konung Olof 1387 plötsligt afled— dermed utslock-

nade den gamla Folkungaätten på manssidan — men hennes

anseende var så stort, att hon utan motstånd hyllades både i

Danmark och i Norge såsom rikenas »fullmäktiga fru och hus-

bonde», d. v. s. såsom regentinna.

Margareta var den enda, som förmådde hjelpa de svenske

herrarne mot Albrekt och Tyskarne; de måste derför i sin nöd ej

blott erkänna henne för Sveriges regentinna, utan ock åt henne

upplåta en god del af Bo Jonssons besittningar, 1388. Härigenom

kom större delen af landet genast i hennes händer. Men konung

Albrekt for öfver till Tyskland och återkom snart med en tysk

krigshär, med hvilken han trodde sig vinna en lätt seger öfver

»kung byxlös», såsom han hånande kallade Margareta. Hon

skickade honom till mötes en dansk-norsk här, med hvilken de

srenske herrarne förenade sig, och de fiendtliga härarne stötte på

hvarandra i närheten af Falköping.^ Tyskarne ledo här ett

'"^''fullkomligt nederlag, och Albrekt sjelf blef jämte sin son tagen

till fånga, 1389 (d. 24 febr.). Nordens tre baner hade här för

första gången svajat vid sidan af hvarandra, och följden blef

främlingarnes förjagande.

Troligen vid byn Asled ö. om Falköping.
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Efter Erik Menveds död 1319 lyckades hans broder Kri-

stoffer II blifva vald till konung, men på förödmjukande vilkor:

han måste underskrifva en handfästning (konungaförsäkran),

den första i Danmarks historia, hvilken beröfvade honom all makt.

Den trolöse Kristoffer bröt snart sina löften och uppväckte mot

sig ett allmänt missnöje. I spetsen för de missnöjde trädde den

statskloke, men hårde grefve Gert af Holstein; han förjagade

Kristoffer och upphöjde på tronen sin systerson hertig Valdemar
(III) af Sönderjylland. Väl blef Kristoffer efter några års för-

lopp åter erkänd såsom konung, men han måste åt herrarne öfver-

lemna största delen af riket; han var blott till namnet konung

och dog 1332 i den djupaste förnedring.

Det syntes nu vara slut med Danmarks rike, landet var

deladt emellan flere herrar, och det var ej tal om att välja ny

konung. Så fortgick det i åtta år under växande förtryck och

elände. Skåningarne undandrogo sig det tyska herraväldet genom

att sluta sig till Sverige (se sid. 71). Äfven Jutarne reste sig slut-

ligen emot sina förtryckare, och då grefve Gert kom med en krigs-

här att kufva upproret, öfverfölls han i sitt sofrum och dödades af

den käcke Nils Ebbesson, 1340. Väl blef upproret undertryckt .n

af grefvens söner, men tillfället begagnades af fosterländskt sin-

nade män att inkalla Kristoffers yngste son Valdemar (IV), som

under tiden uppehållit sig vid tyska furstehof. Med hans åter-

komst blef det åter dag i Danmarks land, och deraf har han fått

tillnamnet Ätterdag. Han begynde strax det mödosamma verket

att åter samla det danska riket och arbetade derpå med stor

ihärdighet, men ock med hårdhet och trolöshet. För att kunna

inlösa de förpantade landskapen behöfde han mycket penningar;

derför sålde han det aflägsna Estland till Svärdsriddarorden, der-

för pålade han sina undersåtar dryga skatter och indref dem med
stränghet. Genom att slugt begagna sig af Sveriges och Norges

inre stridigheter, återförenade han med Danmark landskapen på
andra sidan Sundet samt eröfrade dertill ön Gotland och delar

af södra Sverige. Så fortfor Valdemar att gripa omkring sig,
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till dess Visbys plundring och de stegrade tullafgifterna retade

mot honom det mäktiga Hanseförbundet, som nu stod på höj-

den af sin makt. Sjuttiosju Hansestäder förklarade Danmark
krig, och till dem slöto sig Danmarks gamla fiender, grefvarne af

Holstein, flere danska herremän samt konung Albrekt i Sverige.

Emot en sådan öfvermakt var allt motstånd fåfängt; Valdemar

öfverlät derför styrelsen åt riksrådet och begaf sig till utlandet

att söka hjelp. Hade nu Tyskarne varit eniga, så hade det tro-

ligen varit slut med Danmarks sjelfständighet, men Danskarne

lyckades upplösa det stora förbundet; på hårda vilkor slöto de

fred med Hansestäderna i Stralsund (1370).

.»«(, Det är redan omtalad t, att Valdemar Atterdag dog 1375 och

efterträddes af sin dotterson Olof Håkansson. Samma år som

Valdemar afled äfven den siste hertigen i Sönderjylland af kon-

ung Abels stam; och dermed var den gamla Estridska ätten

utslocknad på manssidan. Nu skulle hertigdömet Sönderjylland

hafva återfallit till kronan, men de holsteinske grefvarne satte

sig i besittning deraf, och Margareta måste öfverlemna det åt

dem såsom förläning (1386). Från denna tid började det kallas

Slesvig.

Unionens fullbordan.

1389—1448.

De tre rikenas förening under Danmarks ledning (Kalmar- unionen).
Nationalandans uppvaknande i Sverige.

Sverig-e, IXorg-e och I>a.iiiiia,]:*k.

Under loppet af 1300-talet hade de tre nordiska rikena kommit
i närmare beröring med hvarandra genom unionerna emellan Sverige

och Norge, Sverige och de skånska provinserna, samt emellan Dan-

mark och Norge. De tre folken hade härigenom bättre lärt känna hvar-

andra ; de voro ännu icke skilda genom nationalhat. Stormännen i de tre

länderna förenades genom gemensamma ståndsintressen och sträfvanden

och befryndades genom äktenskap med hvarandra. De tre rikena be-

höfde ock hvarandras hjelp, om de skulle kunna försvara sitt oberoende
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emot (let mäktiga Tyskland. Hanseförbundet utsög Norden och slog under

sig dess näringskällor, de mecklenburgska och holsteinska furstehusen

arbetade på att underlägga sig de nordiska rikena. Det kraftigaste vär-

net emot sådana försök var en närmare förening emellan Nordens folk.

Ingen var bättre skickad att genomföra denna enhet än den statskloka

Margareta, som var född i Danmark, men genom sin uppfostran till-

hörde Sverige och Norge.

Margareta och Erik af Pommern.

Väl hade Tyskarne blifvit grundligt slagna vid Falköping,

men deras mod och krafter voro ingalunda uttömda. De inne-

hade ännu flere fasta orter i Sverige, först och främst Stockholm.

Här befäste de sin makt genom ett skändligt dåd, det s. k.

Käpplingemordet: de tyske borgarne i staden, hvilka kallades

Hättebröder, öfverföllo och fängslade de svenske, marterade som-

liga till döds och innebrände andra i ett gammalt trähus på
Käpplingeholmen ^. Furstarne och städerna i Mecklenburg ut-

rustade en mängd kapare, hvilka, under förevändning att und-

sätta Stockholm och befria Albrekt ur fångenskapen, drefvo

sjöröfveri i Östersjön och hemsökte Nordens kuster med eld och

svärd. Mot dessa sjöröfvare var Norden så godt som värnlös,

ty sedan Hanseaterna bemäktigat sig skeppsfarten, hade dess sjö-

försvar alldeles förfallit. Fribrytarne, hvilka kallade sig Vita-

lianer^, huserade i Östersjön under åtta år, anlade öfverallt

röfvarenästen och slogo sig ned på Gotland, som nu blef medel-

punkten för deras företag. Slutligen tillvägabragte Hanseaterna

ett fredsmöte på Lindholms slott i Skåne, der Albrekt då hölls

fangen, och bemedlade ett stillestånd. Albrekt och hans son fri-

gåfvos på det vilkor, att de efter tre år skulle antingen betala

en stor lösesumma till Margareta eller ock åt henne öfverlemna

Stockholm, 1395. Men Vitalianerna frågade ej efter detta för-

drag, utan fortsatte från Gotland sina härjningar, till dess tyska

Tyska orden i Preussen passade på tillfället och eröfrade ön

(1398) samt erhöll den af Albrekt såsom pant för en penning-

summa. Samma år fick Margareta på grund af Lindholms-för-

Nuvarande Blasiiholmen. — * af vildualier= lifsförnödenheter, emedan
de skulle undsätta Stockholm med sådana.
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loqc draget taga Stockholm i besittning, livarefter Vitalianernas härj-

ningar upphörde.

De svåra lidanden, som under dessa år tillfogades de nordiska

folken af fribytarne, hade visat dem, hur väl de behöfde hvarandras

hjelp och stöd. Det hade länge varit Margaretas afsigt att grundlägga

en närmare förening emellan de tre rikena. För att nå sitt mål måste

hon först och främst grunda en ny, gemensam konungaätt i Norden.

Redan 1389 genomdref hon, att hennes systerdotterson den 7-årige

Erik af Pommern erkändes såsom Norges arfkonung; men först

1396 blef Erik vald och hyllad till konung äfven i Sverige och

Danmark. Hennes nästa steg var att förena de tre rikenas råd

till gemensamma rådplägningar och beslut: ett sådant unions-

råd förekom på fredsmötet 1395, och derför kan man från den

tiden räkna unionens tillvaro. Då den unge konungen skulle

krönas, sammankallade Margareta de tre rikenas stormän till ett

möte i Kalmar 1397. Här blef Erik krönt till konung ej öfver

hvart rike för sig, utan öfver alla tre rikena på en gång,

hvilket gaf till känna, att de skulle utgöra ett verkligt politiskt

helt. För att äfven för framtiden betrygga sitt verk, önskade

Margareta, att en formlig unionsakt skulle antagas. En sådan

akt uppsattes i Kalmar och undertecknades af en del herrar; den

innehöll, att de tre rikena skulle evinneligen vara förenade, alltid

välja ny konung gemensamt och dertill utse en af den siste

konungens söner, i fall sådana funnes; i förhållande till främ-

mande makter skulle de vara såsom ett rike, men för öfrigt hvarje

land styras efter sina egna lagar. Detta är hvad man brukar

*^"' kalla Kalmar-unionen (af d. 20 juli 1397); den var dock ej

annat än ett förslag, som aldrig erhöll laga kraft eller giltighet

och ej ens blef allmänt bekant förr än långt senare. Margaretas

syftemål med unionen var, att de tre rikena skulle under Dan-

marks ledning förenas till ett stort och mäktigt helt med kraft

att värna sin frihet och att betyda något i verlden.

Det var konungamakten som skulle sammanhålla de tre rikena

och föra dem allt närmare tillhopa, och derför ville Margareta

göra konungen vida mäktigare än förr. Kronans ärftlighet lyckades

hon väl ej genomdrifva i Danmark och Sverige, men deremot

försvagade hon betydligt riksrådens myndighet och tillsatte ej

vidare drots- och marsk-ämbetena. Hon reste sjelf omkring, va-

kade öfver lag och rätt och höll de store i tygeln. Dertill genom-

dref hon både i Sverige och Danmark en grundlig reduktion



81

(indragning) af kronans afsöndrade gods och räntor. De svenske

stormännen måste på herredagen i Nyköping 1396 medgifva, att

alla krono- och skattegods, som det adliga och andliga fräl-'"

set sedan 1363 slagit under sig, skulle återgå till sin förra natur

och egare, alla under tiden uppförda borgar nedrifvas och all

olagligt förvärfvad frälserätt upphäfvas. Detta beslut blef med
stränghet satt i verket, en stor mängd gods indrogs frän adeln

och kyrkan, och kronans inkomster förbättrades.

Alla dessa vigtiga åtgärder utfördes på en gång med varsam-

het och kraft. Margareta förstod att lämpa sig efttu* de tre fol-

kens olika lynnen, hon ledde stormännen efter sin vilja, utan

att stöta sig med dem, och hon var kyrkans undergifna dotter,

men utkräfde med stränghet sin rätt af densamma. Äfven all-

mogen sökte hon ställa till freds; när folket knotade öfver de

tunga skatterna, bad hon om öfverseende och ursäktade sig med
de svåra tiderna. Hon förbättrade allmogens tillstånd genom en

kraftigare rättsskipning och genom reduktionen, som frigjorde tusen-

tals bönder ur frälsets händer. Emellertid voro Svenskarne ej

så nöjda med Margareta som Danskarne, för hvilka hon hyste

en afgjord förkärlek.

Under de senare lefnadsåren var Margareta sysselsatt med

att återvinna de delar af Norden, som under den sista oron gått

förlorade, nämligen ön Gotland och Sönderjy Iland (Slesvig).

Först öfversände hon till Gotland en krigsmakt, men denna inne-

slöts af en öfverlägsen fiendtlig här och måste utrymma ön. Ändt-

ligen förmåddes så väl Albrekt som Tyska orden att mot en dryg

lösen afstå frän sina anspråk på Gotland, hvarefter ön (1408)

öfverlemnades ät konung Erik. Denne tillsatte danska fogdar på

ön, ehuru dess inlösen bekostats af Sverige. — Vid denna tid

började Erik att taga en verksam del i regeringen, men han var

ingalunda vuxen sitt höga kall, han var egensinnig, häftig och

oklok. Hans fostermor hade sökt på fredlig väg återvinna Söuder-

jylland från de holsteinske gi-efvarne, men genom Eriks förvållande

utbröt 1410 ett krig, som med flere afbrott varade i 25 år. Marga-

reta begaf sig för att medla fred till Mensborg; vid afresan der-

ifråu dog hon på ett skepp i sjelfva hamnen, 1412.

Konung Erik, som nu blef ensam regent öfver Norden, fort-

satte envist kriget mot Holsteinarne, men ehuru herskare

öfver tre konungariken, förmådde han ej drifva Tyskarne ur

Odhner, Sver., Nor. o. Danm. Historia. 6:ie uppl. 6
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Sönderjylland. Äuuu snöpligare aflopp kriget, då Holsteiuarne

fingo lijelp af de vendiska Hansestäderna \ deribland det

mäktiga Liibeck (1426). Nu måste Erik inskränka sig till för-

svar; han hade dervid god hjelp af sin kloka och modiga drottning,

Filippa af England, dotter till Henrik IV af Lancaster. Hon före-

stod regeringen under den tid,, då Erik var stadd på pilgrimsfärd till

Jerusalem; genom hennes rådighet tillbakaslogs segerrikt ett anfall,

som Hanseaterna gjorde på Köbenhavn, och då svenska flottan, som

var kallad till Öresund, förliste i en storm, tog hon vård om de

skeppsbrutne och återsände dem till hemmet. Under ett besök i

Sverige afled hon i Vadstena kloster, der hon liksom drottning

Margareta låtit inskrifva sig såsom syster. Omsider aftynade

kriget, och stillestånd slöts, men först 1435 kom det till ett form-

ligt fredsslut. Holsteinarne stannade i besittning af Sönderjyl-

land, och Hansestäderna behöllo sina gamla privilegier i Norden.

Detta långa och oskickligt förda krig framkallade mycket

missnöje i Norden. Men ännu större var missnöjet, särdeles i

Sverige, öfver den dåliga inre styrelsen. Landet utarmades

genom de dryga skatter, som utskrefvos för kriget, och det hårda

sätt, hvarpå de utkräfdes. Kriget med Hansestäderna framkal-

lade stockning i rörelsen och dyr tid. Kyrkans missnöje ådrog

sig Erik genom att påtvinga henne ovärdiga biskopar; så ut-

nämde han till ärkebiskop i Upsala en person, som för sitt skändliga

lefvernes skull måste afsättas. Konungen besökte mycket sällan

Sverige och Norge, men likväl tillsatte han i dessa länder ingen

regering; derigenom försummades rättsskipningen, och det fans ingen

tillsyn öfver fogdar och stormän, utan dessa huserade efter behag

i landet. De öfverhopade bönderna med dagsverken och andra

bördor, ja, de kränkte till och med deras personliga frihet. Fog-

darne, hvilka mest voro utländingar, plågade bönderna på allt

upptänkligt vis. Värst beryktad var höfvidsmannen öfver Vest-

manland och Dalarne, Dansken Jösse Eriksson; om honom be-

rättas det, att han först utmätte böndernas dragare och derpå

spände dem sjelfva för plogen, samt att han låtit upphänga fem

bönder i rök. Denna omensklighet uppväckte bland allmogen en

stark jäsning; dess ovilja vände sig ej blott mot den dåliga styrel-

sen, utan äfven emot Danmark och unionen. Margaretas verk

var redan undergräfdt.

' D. v. s. Liibeck, Wismar. Eostock, Stralsund, Hamburg och Luneburg.
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Engelbrekt och Karl Knutsson.

I de undangömda dalar, som utbreda sig kring Siljan och

Dalelfven, bland bergen, ur hvilka malmen med svett och möda
brytes, bodde en härdad och frihetsälskande befolkning, som bättre

än andra bevarat den gamla nordiska kraften, fädernas enkla

seder och deras fria samhällsskick. Detta landskap, som dittills

föga omtalats i häfden, trädde på en gång fram ur sitt dunkel

till det svenska folkets räddning. På den tiden bodde vid Koppar-

berget en bergsman af frälseslägt, vid namn Engelbrekt Engelbrekts-

son; har var oansenlig till växten, men hugstor till sinnes, hjelte-

modig, rådig och vältalig, och ett redligt svenskt hjerta klappade

i hans bröst. Till honom vände sig Dalamännen i sin nöd; han

drog till konungen och förde deras talan med värme och frimo-

dighet. Men oaktadt det svenska riksrådet intygade sanningen af

hans uppgifter, lick Jösse Eriksson behålla sin tjenst, och Engel-

brekt, som för andra gången infann sig hos konungen, blef nu med
stränghet afvisad. Hemkommen satte han sig i spetsen för Dal-

karlarne och drog mot Vesterås, der Jösse hade sin bostad. Två
gånger tågade Dalkarlarne åstad, två gånger förmådde dem ut-

skickade rådsherrar att återvända under löften om rättelse; men
då de sågo, att det ej var något allvar med löftena, reste de 1431

sig för tredje gången vid midsommartiden 1434, fast beslutna

att ej vända åter förr än främlingarne voro drifna ur landet.

Dalahärens första bedrift var eröfringen af fogdenästet Borga-

näs vid Dalelfven, hvilket stormades och förstördes. Derpå gick

tåget utan hinder till Vesterås och derifrån till Upsala, hvarest

Engelbrekt talade till den församlade menigheten och efterskänkte

en tredjedel af skatterna. Till alla landsändar afgingo skrifvelser,

uppmanande folket att resa sig. Den eldige, stridslystne Erik

Puke satte sig i spetsen för Norrländingar och Finnar, förstörde

borgar och dref fogdarne bort. Södermännen intogo Gripsholms

slott, och från alla håll flockade sig väpnade bondeskaror kring

Engelbrekt. Sedan han slutit stillestånd med den aktade höfvids-

mannen öfver Stockholm Hans KröpeUn, drog han vidare med
sin här genom Södermanland in i Östergötland. Här sporde han,

att rikets råd samlat sig i Vadstena till rådplägning; åtföljd af

en skara bönder begaf han sig dit och trädde in i herrarnes sam-
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lingsrum. I kraftfulla ordalag uppmanade lian dem att behjerta

folkets nöd och med honom befria landet från utländskt herra-

välde; slutligen fordrade han, att de skulle uppsäga konungen tro

och lydnad. Då rådsherrarne sade nej härtill, grep Engelbrekt

några af dem i kragen och och hotade att släpa dem ut till den

förbittrade allmogen. Nu blefvo de späka och underskrefvo genast

det uppsägelsebref till konungen, som Engelbrekt uppsatte. Der-

efter rensades Östergötland och Småland från utländingar; äfven

Värmarne reste sig och förstörde alla fogdeborgar i den nejden.

Sjelf genomtågade Engelbrekt med sin skara Vestergötland, öfver-

gick riksgränsen och eröfrade Halland, men slöt ett stillestånd

med Skåningarne. Nu var största delen af landet i Engelbrekts

våld; endast Stockholm och några fasta slott stodo konungen åter.

Hela befrielseverket hade fullbordats inom mindre än fyra

månader, och de väldiga bondehärarne hade genomtågat landet i

så god ordning, att enligt sägen ingen bonde förlorat så mycket

som en hönas värde.

Engelbrekt hade redan hemförlofvat sitt folk, då konung Erik

ankom till Stockholm med krigsfolk, hösten s. å. Genast upp-

bådades bondehären ånyo och lägrade sig kring hufvudstaden, men

herrarne bemedlade ett stillestånd, och konungen fick oantastad

draga hädan. Derpå samlade sig rikets råd, herrar och män i

j.aj. Arboga och valde Engelbrekt till rikshöfvidsman, jan. 1435.

Detta är det första riksmöte i Sverige, om hvilket man med

visshet kan antaga, att det bevistades äfven af köpstadsmän
och menig allmoge. Konungens vänner arbetade ifrigt på att

försona honom men Svenskarne, och flere möten höUos för detta

ändamål. Slutligen infann sig Erik på ett möte i Stockholm, hösten

1435, och blef af rådet åter erkänd som konung, emot löfte att

han skulle styra öfver land och slott med råds rade och genom

infödde svenske män; han tillsatte åter drots- och marskämbetena

och nämde till drots den gamle sluge Kristiern Nilsson (Vasa),

till raarsk den unge lysande ädlingen Karl Knutsson (Bonde).

Men konungen bröt genast sina löften och plundrade på hemfärden

i de svenska skären. Då brast ändtligen tålamodet, rådet samman-

kallade ånyo en allmän riksdag i Arboga, jan. 1436, och der upp-

sade Svenskarne konung Erik tro och lydnad. Herrarne, som

voro afundsjuke på den lågättade, folklige Engelbrekt, anstälde nu

nytt val af rikshöfvidsman, och dervid erhöll Karl Knutsson de

flesta rösterna. Men då Engelbrekt och meniae man härmades
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öfver valets utgång, delades makten emellan Engelbrekt och Karl

på det sätt, att den senare ledde Stockholms belägring, medan
Engelbrekt åter drog rundt om landet, för att bortdrifva Eriks

nya fogdar. Han tågade utefter östra kusten, inneslöt eller eröf-

rade slotten, intog Bleking och Halland och lägrade sig sluligen

framför Axevalla slott i Vestergötland. Der blef han sjuk och

reste derför till Örebro, som var hans förläning. Men kallad af

rådet till Stockholm, begaf han sig på väg öfver Hjälmaren i båt.

Mot aftonen lade han till vid en liten holme, som ännu kallas

Engelh^^ehtsliolmen, för att tillbringa natten. I närheten låg går-

den Göksholm, bebodd af riksrådet Bengt Stensson (Natt och Dag),

med hvilken Engelbrekt legat i tvist, men nyligen ingått förlik-

ning. Derifrån kom en båt roende mot holmen, och Engelbrekt,

som trodde, att det var ett vänskapligt besök, gick stödd på
krycka de ankommande till mötes. Ur båten sprang Bengts son,

den vildsinte Måns Bengtsson, rusade under hotelser emot Engel-

brekt och högg till honom med en yxa. Det första hugget af-

värjde Engelbrekt med kryckan, de följande huggen träffade honom

i hufvudet, så att han störtade död till marken, hvarpä mördaren

genomborrade hans kropp med pilar och förde hans hustru och

svenner fångna till Göksholm, (d. 27 april) 1436. Bönderna upp-

togo den älskade höfdingens lik och följde det under tårar till

grafven.

Så slutade Engelbrekts korta hjeltebana. Knappt i tre år deltog

han i det offentliga lifvet, men hann likväl att utföra ett storverk

utan like. Han återgaf Sveriges allmoge dess forna frihet och sjelf-

ständighet, han väckte den slumrande nationalkänslan till lif, i

det han förenade de skilda landskapen såsom en man till det gemen-

samma fosterlandets räddning, och han kallade äfven borgare och

bönder till rikets möten. Från hans tid kan man tala ej blott

om skilda landskap, stånd och klasser i Sverise, utan äfven om
en svensk nation.

Efter den store bondehöfdingens död hade herrarne friare

händer; de sökte leda folkrörelsen till sin fördel och skjuta både

allmogen och konungamakten ät sidan. Men de kunde ej förlikas

sins emellan. Drotsen och marsken skulle styra landet gemen-

samt, men Karl Knutsson, ung och äregirig, tillvärllade sig snart

högsta makten. Genom att taga Engelbrekts mördare i sitt skydd

förtörnade han hjeltens talrika vänner och det meniga folket. I

spetsen för folkpartiet uppträdde Engelbrekts vän Erik Puhe;
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han stämplade mot Karl Knutsson och uppviglade allmogen till

resning, men blef slutligen vid ett möte gripen och halshuggen.

Drotsen Kristiern Nilsson och hans parti arbetade på att åter-

inkalla Erik, föranstaltade ständiga möten och underhandlingar

samt uppgjorde ett nytt förslag till unionsakt. Men Eriks egen-

sinne gjorde alla bemödanden om intet. I stället valdes Karl

Knutsson formligen till riksföreståndare (1438); det är första

gången denna titel förekommer i svenska historien. Den gamle

drotsen, som anstiftat en ny sammansvärjning till konung Eriks

fxjrdel, blef svekfullt tillfångatagen af marskens folk och förvisad

till Viborg. Slutligen blef Erik på en riksdag i Tälge 1439 ovil-

korligt afsatt.

Äfven i Norge och Danmark ledsnade man slutligen vid

konung Eriks usla styrelse. I Norge utbröt ett stort bonduppror,

hvilket stillades genom eftergifter åt allmogen. I Danmark rönte

Erik så mycket motstånd, att han i vredesmod öfvergaf landet och

slog sig ned på Gotland på slottet Visborg. Nu tillföll makten i

Danmark, liksom i Sverige, rådet, hvilket inkallade Eriks syster-

son hertig Kristoffer af Bayern och uppsade Erik tro och lyd-

nad, 1439.

Kristoflfer af Bayern.

Efter Eriks afsättning fick unionspartiet med biskoparne i

spetsen öfverhand i Sverige; man förmådde Karl Knutsson att

nedlägga riksföreståndareskapet och nöja sig med Finland och

Öland såsom förläning, hvarpå Kristoffer af rådet valdes äfven till

Sveriges konung, 1440. Rådet begagnade nu tillfället och afFor-

drade Kristoffer en konungaförsäkran, hvarigenom han förband

sig att i de vigtigaste saker rätta sig efter rådets vilja; endast

svenske män skulle användas i rikets tjenst, och Gotland åter-

ställas till Sverige. Derefter kom Kristoffer till Sverige, intågade

vid Karl Knutssons sida i Stockholm och blef med stor prakt

krönt till konung. — Kristoffer var en liten välfödd, godmodig

och gladlynt herre samt väl anskrifven hos de store, emedan han

rättade sig efter deras önskningar och råd. Allmogen deremot var

honom mindre gunstig, ty i Sverige inträffade under hans regering

hungersnöd och dyr tid, så att folket måste blanda bark i brödet;

deraf fick Kristoffer tillnamnet Barkekonung. I Danmark utbröt

ett fruktansvärdt uppror bland allmogen i Jylland; endast med
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svårighet qväfdes det af konungen i spetsen för en adelsliär. Efter

detta blef den danska allmogens ställning mycket försämrad: på
Själland och småöarna gick det så långt, att landbönderna blefvo

bundna vid torfvan och betraktades såsom herremannens egendom.

Det är i synnerhet två saker, som bevarat Kristoffers minne

åt efterverlden. Det ena var, att han flyttade Danmarks konunga-

säte från Roskilde till Köbenhavn, der det sedermera förblef;

det andra, att Sveriges allmänna lag, i någon mån omarbetad,

erhöll kunglig stadfästelse, 1442. Under namn af konung Kri-

stoffers landslag fortfor denna lag att gälla intill 1736. — Sitt

löfte om Gotlands återställande till Sverige höll Kristoffer icke.

Han lät sin morbror konung Erik sitta qvar på Gotland; väl före-

tog han med svenskt krigsfolk ett tåg till ön, men det stannade

vid ett vänskapligt möte mellan båda konungarne. Med större

allvar arbetade Kristoffer på att frigöra Norden från Hansestäder-

nas tryckande handelsvälde. Liibeckarne misstänkte honom för

hemliga anslag mot deras stad, men de befriades från sin fruktan. ..„

genom Kristoffers hastiga död 1448.

Unionens upplösning.

1448—1521.

Unionen upplöses emellan Sverige och Danmark, men befästes emellan Norge
och Danmark. Unionskonungar af oldenburgska huset i strid med

Sveriges nationela regenter.

Sverig-e, IVorg-e och I>aiiinarli.

Karl Enutsson och Kristiern I.

Vid underrättelsen om Kristoffers död uppdrog svenska rådet

riksstyrelsen åt bönderna Bengt och Nils Jönssöner (Oxenstjerna).

Kort derefter blef ärkebiskopsstolen ledig. Till ärkebiskop valdes

Bengts son Jöns, en lidelsefull och hersklysten man, som
nu trädde i spetsen för unionspartiet; till detta hörde slag-
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terna Oxenstjerna, Vasa-^, m. fl. samt de fleste prelater. Det

motsatta partiet, som leddes af Bonde-slägten och stödde sig på
det meniga folket, önskade upplösning af unionen och en inhemsk

konung. Ständerna voro kallade till riksdag i Stockholm för att

välja konung. Åtföljd af 800 riddare och svenner skyndade Karl

Knutsson från Finland till Stockholm. Ridderlig, vänsäll och

frikostig vann han folkets gunst; vid valet erhöll han de flesta

rösterna samt blef genast hyllad och krönt till Sveriges konung,

1448. Kort derpå valde Danskarne till konung grefve Kristiem
af Oldenburg, hvilken äktade sin företrädares enka Dorotea af

Brandenburg och blef stamfader för den oldenburgska konunga-

ätten ^.

Nu hade Sverige och Danmark efter 60 års förlopp äter olika

konungar. En strid emellan dem kunde ej länge undvikas, ty bägge

voro ärelystna, och dessutom funnos särskilda tvistefrön, nämligen

Gotland och Norges krona, på hvilka båda gjorde anspråk. Till

Gotland sände konung Karl krigsfolk, som intog ön och belägrade

Erik på Visborg. I detta trångmål kallade Erik Danskarne till hjelp;

och striden slutade så, att den svenske anföraren Magnus Gren lät

öfverrumpla sig af Danskarne och måste åt dem upplåta hela ön,1449.

Erik flyttade nu öfver till sina pommerska besittningar och dog

der. — I Norge hade efter Kristoffers död uppstått tvänne par-

tier, af hvilka det ena hyllade konung Kristiern, det andra med

' Slägterna Vasa och Oxenstjerna.
Kristiern Nilsson (Vasa), riksdrots t 1'442. Jöns Bengtsson (Ox enstj erna).

Nils Johan, g. m. Kristina, g. med Bengt Jönsson. Nils Jönsson.
Birgitta Sture. riksföreståndare.

Kättil Karlsson, Erik Karlsson. Erik Johansson, Jöns Bengtsson, Krister.

biskop, riksföre- I g. m. Cecilia Måns- ärkebiskop, riks- I

stånd, t 1465.
|

dotter till Eka. förestånd, t 1467.
|

Margareta, g. m. Margareta, g. m. Gustaf I. Sten Kri- Bengt.
Bern.v.Mehlen. 1. Joakim Brahe. ster.sson. I

2. gr. Joh. v.Hoya.
|

^ Oldenburgska linset.

Kristiern I t 1481, g. m. Dorotea af Brandenburg.

Krister,
halshuggen

1520.

Hans t 1513, g. m. Kristina Margareta, g. m. kon. Fredrik I f l'^33,

af Sachsen. Jakob III af Skotland. stamfader för Dan-

I

marks följ ande kon-
ungar och de hol-

steinska furstehusen.

Kristiern II t..l55!l, g. rn.

Elisabet .af Österrike.

Hans t 1532. Dorotea, g. m. Kristina, g. m.
Fredrik af Pfalz. Fr.ans af Lothringen.
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ärkebiskopen Aslak Bclt i spetsen inkallade Karl Knutsson. Bland

folket var stämningen för Karl, som äfven infann sig, hyllades

på landstingen och kröntes af ärkebiskopen i Trondhjem 1449.

I allmogens namn utfärdades ett bref, i hvilket det skrefs, att

»dessa två riken, Sverige och Norge, dem Gud så landfast samman-

fogat, aldrig skulle i tvedrägt åtskiljas». De blefvo dock åtskilda

inom mindre än ett år. De båda konungarne öfverenskommo

nämligen att låta sina tvister slitas på ett möte i Halmstad genom

en nämnd af tolf svenska och tolf danska rådsherrar. De svenske

herrarne, som voro afvoge mot Karl, medgåfvo, att han skulle

afstå Norges krona åt konung Kristiern; och då de understöddes

af sina hemmavarande medbröder, måste Karl med harm i hjertat

foga sig efter deras vilja och afsäga sig Norge. Nu blef Kristiern . .-a

utan motstånd hyllad och krönt till Norges konung, 1450.

Det dröjde ej länge, innan den krigiske konung Kristiern

började nya fiendtligheter emot Karl Knutsson. Denne beslöt då

att hämnas och utrustade en väldig här, hvilken räknade 4000

beridna män samt åtföljdes af 20 »kärrebyssor med pulver och

stenar» ^ Hären inbröt vintern 1452 i Skåne och härjade vidt

och bredt: städer och byar brandskattades eller brändes, deribland

det rika Lund, som på den tiden räknade 24 kyrkor och kloster.

Följande vår anfölls Sverige af Danskarne både till lands och

sjös. Men flottan tillbakadrefs, och östgötabönderna, anförda af

sin lagman, slogo Danskarnes förtrupper på skogen Holaved, hvarpå

Karls syskonbarn, den ädle riddaren Tord Bonde, dref Danskarne

ur Vestergötland. Nu hvilade vapnen i två år; när kriget åter

utbröt, blef herr Tord riksmarsk, kämpade segerrikt mot fienden

och inträngde slutligen i Bohuslän, men här blef han på fiendens

anstiftan mördad under sömnen af en förrädisk tjenare (1456).

Dermed var det slut pä konung Karls lycka.

Karl Knutsson var visserligen en god och välsinnad konung,

men han egde hvarken nog klokhet att vinna sina motståndare

eller nog kraft att krossa dem. Han hade flere gånger upptäckt

fiendtliga stämplingar af ärkebiskopen Jöns Bengtsson och unions-

partiet, men ej vågat straffa dem med allvar. Medan konungen

var stadd på tåg mot fienden, anstiftade ärkebiskopen uppror; han

trädde fram för högaltaret i Upsala domkyrka, nedlade der sin

biskopshatt och svor att ej återtaga honom förr än det blifvit

' D. v. s. kanoner med krut och stenkulor. I Sverige omtalas kanoner

första gången såsom befintliga på Stockholms slott 1395.
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annorlunda i Sverige, hvarpå han klädde sig i harnesk och band

svärd vid sidan. Vid underrättelsen härom skyndade konungen

med krigsfolk tillbaka, men blef i Strängnäs nattetid öfverrumplad

af ärkebiskopens folk och flydde sårad till Stockholm, och då han

..--äfven der fruktade förräderi, samlade han sina dyrbarheter, steg

ombord på ett skepp och seglade till Danzig, 1457.

De upproriske valde ärkebiskopen och Erik Axelsson (Toit)

till riksföreståndare och inkallade derpå konung Kristiern.

Denne kom och blef genast af herrarne vald till Sveriges konung

samt derefter på vanligt sätt hyllad och krönt. Unionen var

sålunda återstäld, men betraktades af folket med oblida ögon. De
första åren af Kristerns regering förflöto dock lugnt. Konungen var

mest sysselsatt i sydligaste delen af Norden, der en vigtig för-

ändring inträffade. Den holsteinska grefveätten, som tillika inne-

haft hertigdömet Slesvig, utdog på manssidan, och Slesvig borde

då såsom hemfallet län hafva åter införlifvats med Danmarks

rike. Men Kristiern försummade sitt rikes sanna bästa: för

att vinna äfven Holstein, till hvilket han ingen rätt hade, lät han

enligt de holsteinske herrarnes önskan förbindelsen emellan Hol-

^^/.AStein och Slesvig fortfara, emot det att herrarne valde honom till

hertig af Slesvig och grefve af Holstein, 1460. Derigenom blef

det gamla danska landet Slesvig fastkedjadt vid det tyska

Holstein och började allt mer förtyskas genom inflyttande tyskt

ridderskap och borgerskap.

Den holsteinska grefvekronan kom att stå Kristiern dyrt, ty

han måste med stora penningsummor tillfredsställa dem, som hade

bättre rättsanspråk på landet; derigenom råkade han i en ständig

penningeförlägenhet och måste hopskrapa penningar på allt sätt,

medelst lån, dryga skatter m. m. Allmogen i Sverige gaf honom

derför öknamnet: »bottenlös tom pung». Slutligen ledsnade bönderna

vid de många utpressningarna och vägrade att erlägga en påbuden

gärd. Konungen var då i Finland stadd på krigståg emot Rys-

sarne, och ärkebiskopen förde styrelsen i Sverige. Bevekt af all-

mogens knöt och hot eftergaf ärkebiskopen skatten, konungen kom

missnöjd tillbaka, och en ordväxling uppstod, som slutade så, att

ärkebiskopen fängslades och fördes fången till Danmark (1463).

Ärkebiskopens behandling härmade djupt hans mäktiga fränder

af slägterna Oxenstjerna och Vasa. Hans syskonbarn, den djerfve

biskop K ätt il Karlsson (Vasa) i Linköping, gjorde uppror, kal-

lade allmogen till vapen och förklarades för riksföreståndare.
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Tid underrättelsen härom skyndade Kristiern med krigsfolk till-

baka från Danmark och hade hunnit till IJälleskogen i Yestman-

land, då han oförmodadt stötte på den svenska bondehären, an-

förd af biskop Kättil och Sten Gustafsson Sture. Danskarne mot-

togos med en skur af pilar och måste efter en kort strid vika

samt återtågade förföljda af bondehären till Stockholm. Då blef

det bland allmogen ett allmänt rop efter konung Karl, och her-

rarne instämde deri mot vilkor, att det framfarna skulle vara

glömdt. Så återkom Karl sommaren 1464 och hyllades för andra,

gången. Men glädjen blef ej lång, ty han kom snart i missämja

med biskop Kättil, och konung Kristiern försonade sig med ärke-

biskop Jöns; denne återkom till Sverige, samlade sina anhängare

och inneslöt Karl i Stockholm. Redan i jan. 1465 måste Karl

åter nedstiga från tronen och nöja sig med Rasehorgs slott och

län i Finland. Dit begaf han sig och lefde der några år i till-

bakadragenhet och betryck.

Efter Karl Knutssons andra fall valde herrarne åter till riks-

föreståndare biskop Kättil och, då han s. å. afled, ärkebiskop

Jöns, hvilken skref sig med den stolta titeln: »vi Jöns, med guds

nåde ärkebiskop i Upsala, Sveriges förste (primas) och förestån-

dare». Men de verldslige herrarne ledsnade snart vid ärkebisko-

pens egenmäktiga styrelse. Först reste sig emot honom Karl

Knutssons vän och slägting, riddaren Nils Bosson, som var af

slägten Åatt och Dag, men efter sin moder upptagit Sturenamnet'.

Äfven de mäktiga bröderna Axelsson (Tott) blefvo hans motstån-

dare. Dessa bröder hade förut tillhört unionspartiet, men blefvo

genom slägtförbindelser och enskilda intressen dragna öfver på
Karl Knutssons sida. Slutligen blef Erik ^.2?e/sso?t vald till riks-

föreståndare i ärkebiskopens ställe, och nu utbröt en häftig

kamp emellan båda partierna, det ena anfördt af Tottarne och

Sturarne, det andra af ärkebiskopen och biskop Kättils broder

* Slägterna Bonde och Natt och Dag (Sture).
Tord Bonde, riddare. Sten Bosson (Natt och Dag).

Bo, g. m. Karin Sture. Kils. Bengt.

Karl (VIII) KnutBson, Tord Brita, g. ni. Nils Bosson Måns Bengtsson,
g. m. I.Birgitta 2. Katarina(Gumse- riksmarsk. Sture f 1,191. Engelbrekts

(Bjelke). hufvud). t 1456.
I

mördare.

1. Kristina, g. m. 2. Magdalena, g.m. Svante Sture, riksförest.,

Erik Eriksson Ivar Axelsson (Tott). g. m. 1 Iliaua Giidda.
(Gyllenstjerna). 2. Mätta Dyre.

1. Sten Sture d. y., riksförest.,

g. m. Kristina Nilsdotter
Kristina Nilsdotter. (GvUenstjema)

g. m. Sten Sture d. y. \ . j ^
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Erik Karlsson (Vasa) och understödt från Danmark. Först seg-

rade de svensksinnade, ärkebiskopen måste fly till Danskarne och

dog kort derpå, och Karl Knutsson blef för tredje gången ut-

ropad till Sveriges konung, 1467. Men två år derefter uppblos-

sade åter det inbördes kriget, och vapendånet genljöd från alla

Sveriges landsändar. Den djerfve Erik Karlsson samlade en väl-

dig bondehär emot konung Karl och besegrade hans folk i flere

drabbningar; men då han öfvermodig inträngde i Dalarne för att

angripa Sturarne, mötte honom dessa i spetsen för Dalkarlarne

och slogo honom i grund, så att han måste fly till Danmark.

jnjjÄfven Danskarne blefvo ånyo segerrikt tillbakaslagna. Midt under

krigsbullret slöt Karl Knutsson sin oroliga, skiftesrika lefnad, 1470.

Sten Sture d. ä. och Kristiern I.

På dödsbädden hade Karl Knutsson anvisat Sten Sture såsom

den värdigaste att förestå riket efter honom, och säges han tillika

hafva varnat herr Sten för att eftertrakta konungadömet. Uniona-

partiet gjorde väl ett försök att undantränga Sten Sture, men
denne, som understöddes af Dalkarlarne, Stockholms stad samt de

mäktige Tottarne^, blef s. å. af rådet vald och följande år på en

^'riksdag i Arboga erkänd såsom riksföreståndare. Nu beslöt

konung Kristiern att uppbjuda hela sin makt för att återvinna

Sveriges krona och begaf sig åtföljd af en stark krigshär sjövägen

till Stockholm. Först sökte han med godo blifva antagen till

konung. Rådet med ärkebiskop Jakob Ulfssoji i spetsen uppehöll

honom med underhandlingar, medan Sturarne drogo omkring i

landet och samlade allmogen. Slutligen landstego Danskarne, in-

togo en fast ställning strax norr om staden på en höjd, som kal-

' Slägten Tott. Slägten Sture.
Axel Pedersson (Tott), danskt riksråd af Gustaf Anuudsson Sture

en skånsk slägt. g. m. Karl Knutssons
halfsvster.

Olof, Ake. Erik riksforest., Ivar, g. m. Magda- 5 andra Sten Sture Birgitta, g.m.
dansk I g. in. Elin Sture lena, Karl Kunts- söner. d. ä., riks- Johan Kri-

amiral t 1-1^1. sons dotter. förest., g. stersson
m. Ingeborg (Vasa).

Tott.

Ingeborg, g. m. Hans Klas, stam-
Sten Sture d. ä. |

fader för gref-

I

liga ätten Tott.

Ake Hansson,
stupade 1510.
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lades Brunkeherg, och började belägra Stockholm. Emellertid

hade Nils Sture i spetsen för Dalkarlarne förenat sig med Sten

Sture, som anförde de sydliga landskapens allmoge, och hela den

svenska hären ryckte norr ifrån emot Brunkeberg. Under sång

och inbördes uppmuntringar drog hufvudhären, ledd af riksföre-

ståndaren sjelf, upp emot berget, medan Nils Sture med sin skara

tågade en omväg för att anfalla fienden från sidan, och Stock-

holms borgerskap under Knut Posses befäl gjorde ett utfall från

staden. Under växlande hopp och ängslan åskådades striden från

stadsmurarne. Två gånger såg man Svenskarne storma och plan-

tera sin fana på höjden, två gånger såg man dem vika för Dan-

skarnes krigsvana skaror. De vände sig slutligen mot den danska

afdelning, som stod nedanför berget vid S:t Klara; Danskarne

skyndade då ned från höjden de sina till hjelp, och en förbittrad

kamp uppstod. Just som Danskarne började vika, hann Nils

Sture med Dalkarlarne fram till stridsplatsen och fullbordade

segern. Höjden stormades för tredje gången, konungen sårades

och måste draga sig ur striden, flykten blef snart allmän, och

sjelfva det danska hufvudbanéret föll i Svenskarnes våld, omgifvet

af 500 danska ädlingars lik. Stort var antalet af fallna, fångna

och drunknade fiender. — Den ärotuUa segern på Brunkeberg,,,.,
Ii/

1

som vans den 10 okt. 14vl, hade till följd, att hela landet ut-

rymdes af Danskarne och sedermera i 25 år af dem lemnades

i fred.

De första tio åren efter slaget på Brunkeberg förfiöto under

inre ro och lycka, och landet fick hämta sig efter den sista tidens

häftiga skakningar. Sten Sture förestod regeringen med mycken

berömmelse och lyckades för en tid sammanhålla partierna genom

sin statsklokhet och personliga öfverlägsenhet. Han stod i början

på god fot med rådet och dess mäktigaste män, såsom ärkebiskop

Jakob Ulfsson, Tottarne, Nils Sture m. fl., men var dock egentligen

en folkets man; han åtnjöt allmogens fulla förtroende, ty han vår-

dade sig om dess bästa och umgicks förtroligt med bönderna, råd-

görande med dem på tingen och besökande dem i deras hem. Det

svenska borgerskapet hade i honom en beskyddare mot de öfver-

modige Tyskarnes anspråk: det orimliga lagbud, att halfva rådet

i städerna skulle bestå af Tyskar, upphäfdes kort efter slaget på

Brunkeberg. Bildning och upplysning hade varma gynnare i honom

och hans gemål Ingeborg (Tott). Genom ärkebiskopens försorg

utverkades påfvens tillståndsbref för stiftande af en högskola i
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Upsala, hvilken invigdes ocli började sin verksamhet 1477. Det

dröjde dock mer än ett århundrade, innan den nya högskolan

gjorde fullt skäl för sitt namn. Kort förut hade den första bok

blifvit tryckt i Sverige.

Med Danmark fortgingo alltjämt underhandlingarna angå-

ende unionens förnyelse, men utan påföljd. Konung Kristierns

regering i Danmark och Norge hade för Svenskarne ingenting

lockande. Han afhände Norge dess sista skotska skattländer

(Shetlands- och Orken-öarna). Mot Hansestädernas anspråk visade

han en ovärdig svaghet och bestraffade ej ens grofva våldsgernin-

gar, t. ex. då Tyskarne i Bergen brände ett kloster och dervid

mördade både biskop, höfvidsman och en mängd andra Norrmän.

Oaktadt sitt penningebetryck gjorde Kristiern flere kostsamma ut-

rikes resor; under en af dessa utverkade han påfvens tillstånd

till inrättande af en högskola i Köbenhavn, hvilken ock kom
till stånd 1479.

Sten Sture d. ä. och Hans.

Konung Kristiern I hade med drottning Dorotea två söner,

Hans och Fredrik. Då fadern dog 1481, delade bröderna herra-

väldet öfver Slesvig och Holstein, men i Danmark blef Hans
ensam konung. I Norge deremot mötte han motstånd, ty Norges

mäktiga presterskap var afvogt emot Danmark och sökte hjelp

hos Sten Sture. Men då Norrmännen lemnades utan understöd

från Sverige, läto de snart förmå sig att antaga Hans till Norges

konung. Vid detta tillfälle måste Hans underskrifva en handfästning,

som betydligt utvidgade stormännens makt på konungens bekostnad.

Samma handfästning erböds nu äfven Sveriges herrar, ifall de ville

förnya unionen, och detta anbud kunde de ej motstå, utan valde

^.nPå sådana vilkor Hans till Sveriöies konung vid ett möte i Ä^aZmar

1483. Handfästningen, som kallas Kalmare recess, förpligtade

konungen att rätta sig efter rådet både vid läns bortgifvande och

vid nya rådsherrars antagande samt att styra sina riken genom

friborna inländska män och ej »draga dem någon vanbörding

öfver hufvudet»; adeln fick rättighet att befästa sina gårdar och

kunde der neka sjelfve konungen inträde. Bröte konungen sin ed,

så egde undersåtarne rätt till väpnadt motstånd.

Ehuru Sten Sture sjelf varit med om det beslut, som fatta-

des i Kalmar, förstod han dock att i fjorton år hindra verkställig-
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heten deraf. Derigenom och af andra skäl kom han på spänd

fot med de mäktigaste herrarne, såsom ärkebiskopen, Ivar A.vels-

son (Tott) m. fl. Den sistnämde, som innehade Gotland, Öland

samt flere slott och län i landet, dref sjöröfveri i Östersjön och

trotsade riksföreståndaren. Slutligen kom det till strid, och Sten

Sture bemäktigade alla hans besittningar — utom Gotland, ty

här förekoms han af konung Hans, till hvilken Ivar öfverlemnade

ön (1487). Nu blef förhållandet emellan Sten Sture och konung

Hans fiendtligt; äfven emellan riksföreståndaren och svenska

rådet växte spänningen under ömsesidiga beskyllningar— till dess

det ryska kriget föranledde en öppen brytning.

Under Sten Stures regering hade Finland gång efter annan

blifvit hemsökt af härjande infall från den ryska sidan. En dylik

ofred på den östra gränsen var mindre farlig, så länge republi-

ken Novgorod var Sveriges granne, men vid denna tid kufvades

Novgorod af storfursten i Moskva Ivan Vassiljevitsch, hvilken

samlade de spridda ryska furstendömena till ett stort och mäk-

tigt rike. Från denna tid blef Ryssland en farlig gi'anne för

Sverige. Kriget blef dock ej af någon betydenhet förr än 1495,

då Ryssarne inföllo i Karelen och belägrade Vihorg. Här blefvo

de med stor förlust tillbakaslagna af den tappre Knut Posse, men
i stället förhärjade de det öppna landet vidt omkring. Sten

Sture kom väl öfver med en krigsmakt, men förlamades i sin

verksamhet genom fruktan för de hemmavarandes stämplingar;

han råkade äfven i oenighet med sin underbefälhafvare Svante
Nilsson (Sture). Denne var son till riksföreståndarens gamle

krigskamrat Nils Bosson, men hade genom en egendomtvist blif-

vit herr Stens ovän. Han hade försvarat Finland under Stens

frånvaro och ville, när denne sjelf ankom, återvända hem, men
deröfver vredgades herr Sten och kallade honom en »fältflykting».

Förbittrad öfver denna skymf hemreste Svante med sitt folk, och

riksföreståndaren följde snart efter, sedan han inledt fredsunder-

handlingar med Ryssarne ^.

Nu bröt stormen lös emot riksföreståndaren. Hemkommen
öfverhopades han med beskyllningar och afsattes af rådet, 1497.

Men herr Sten vädjade från rådet till samtliga rikets inbyggare,

uppbådade allmogen samt belägrade ärkebiskopen och hans vänner

på det fasta Staket. Till deras hjelp inbröt konung Hans med
en stark här i Sverige; herr Sten inneslöts i Stockholm, och då

' Fredea slöts 1497 och förnyades sedermera flere gånger, 1510 på 60 år.
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Dalkarlarne norrifrån kommo dragande till hans lijelp, gingo Dan-

skarne dem till mötes och slogo dem vid Rotehro. Återvändande

med de tagna svenska fanorna framför sig, lockade Danskarne

herr Sten till ett utfall från staden och slogo äfven honom. Nu
såg han sig nödsakad att gifva efter, och ett fördrag slöts, enligt

hvilket Sten Sture erkände Hans såsom konung samt erhöll Fin-

..„„land m. m. i förläning. Derpå höll konung HanS sitt intåg i

Stockholm, hyllades och kröntes samt tilldelade en mängd Sven-

skar det efterlängtade riddareslaget. Två år senare blef konun-

gens son Kristiern på allmän riksdag hyllad såsom Sveriges tron-

följare.

Konung Hans var en förståndig och välvillig herre, som be-

mödade sig att uppfylla sina pligter och försona partierna. Han
ville ställa alla till freds, men lyckades ej göra någon i lag, ty

Svenskarne kunde ej glömma, att han med vapenmakt eröfrat

Sveriges krona. Missnöjet gaf sig luft, då en olycka tillstötte för

konungen. Han beslöt nämligen att kufva de frisiska bönderna

i Ditmarsken\ hvilka länge trotsat herrarne och värnat sin

frihet bakom sina dammar och grafvar. En ståtlig riddarehär

inryckte i Ditmarsken; åen möiiQS dii\)ö\\åQrr\?i\\diVdi Hemmingstedt

vid en trång genomfart, omgifven af vattenfylda grafvar; här upp-

stod snart trängsel och förvirring i den stora hären, som ej kunde

fritt röra sig, konungen led ett fullkomligt nederlag, och sjelfva

danebrogen gick förlorad i slaget, 1500.

Vid underrättelsen om konungens ofärd i Ditmarsken började

de missnöjde i Sverige röra sig. Själen i den resning, som nu

förbereddes, var doktor Hemming G ad, utvald biskop i Linkö-

ping, en man af lysande själsgåfvor, lärd och vältalig, statsklok

och snarrådig, men tillika hersklysten och lidelsefull. Han bar

ett glödande hat till Danmark och gjorde till sitt mål att upp-

lösa unionen. Det lyckades honom att försona de forna ovän-

nerna Sten och Svante Sture och att förena dem emot konung

Hans. Denne kom till Stockholm och sökte genom foglighet be-

svärja stormen, men förgäfves: kort derpå ingingo Sturarne, Gad

och några andra horrar ett förbund emot konungen och uppsade

honom tro och lydnad.

.-jv. Upproret grep hastigt omkring sig i landet, och Sten Sture

blef för andra gången vald till riksföreståndare, 1501.

• Ditmarshen är det låga kustlandet vid Holsteins vestra kust.
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Konungen hade genast skyndat till Danmark att hämta folk och

anförtrott försvaret af Stockholms slott åt sin gemål, den ädla

Kristina af Sachsen. Snart såg hon sig innesluten af Svenskarne,

men försvarade sig hjeltemodigt i åtta månader och uppgaf slottet

först i den yttersta nöd. Inom kort voro Danskarue äter drifna

ur landet, och alla deras försök att återvända voro fåfänga. Små-
ningom aftynade dock striden; drottning Kristina, som länge qvar-

hållits i fångenskap, lösgafs ändtligen och följdes af Sten Sture

till gränsen. På återvägen derifrån insjuknade riksföreståndaren »

och dog, 1503 (dec). ^^^^

Syante Sture och Haus.

Hemming Gad höll riksföreståndarens död hemlig, till dess

rådet blifvit samladt, då SväOte Sture enhälligt utsågs till hans

efterträdare, 1504 (jan.). Denne var sin företrädare lik i man-

dom och krigsduglighet, men honom underlägsen i statsklokhet,

hvarför ock hans vän Hemming Gad var den ledande mannen i

Sverige under Svantes 8-äriga regering. Denna tid upptogs till

största delen af kriget med Danmark och var derför en tid af

mycken oro. Hemming Gad var outtröttlig; än höll han ljun-

gande tal emot Danskarne och eldade allmogens stridslystnad, än

utbytte han kräcklan emot svärdet och stormade i spetsen för

sina knektar fästningsmurarne. Förgäfves utverkade konung Hans

påfvens bannlysning öfver Hemming, förgäfves lät han kejsaren

förklara hela Sveriges rike y\ akt» och ödelade dess handel genom

kapare. Svenskarne å sin sida slöto förbund med konungens fiender

Liibeckarne och understödde de uppror, som utbröto i Norge. Der

hade Hans förordnat sin son Kristiern till vice-konung, och denne

qväfde hastigt resningen med kraft och beslutsamhet.

Så fortforo de båda grannfolken att rasa mot hvarandra. Väl

afslöto svenska fullmäktige i Köbenhavn (1509) ett fördrag med
konung Hans, enligt hvilket Sverige skulle betala konungen 13,000

mark årligen, intill dess han eller hans son åter toges till konung;

men Svenskarnes stolthet uppreste sig emot en dylik skattskyl-

dighet, och derför, då Liibeckarne bröto sin fred med Danmark,

följde Sverige exemplet. I det nya krig, som nu utbröt, hade

Svenskarne flere framgångar, men slutligen stupade den tappre

Äke Hansson (Tott) vid ett infall i Skåne, och prins Kristiern

Odhner, Sver., Nor. o. Danm. Historia. 6:te uppl. 7
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inbröt från Norge i Vestergötland. Derigenom fick fredspartiet

bland herrarne öfverhand; rådet ville afsätta riksföreståndaren,

men denne vägi-ade att nedlägga sitt ämbete, och ett inbördes krig-

stod för dörren. Herr Svante drog till Vesterås för att rådslå

med sina vänner bergsmännen; bäst han talade till dem, fick han

ett slaganfall och nedföll död, 1512 (jan.).

Sten Sture d. y. och Kristiern II.

Kort efter Svantes död samlade sig rådet under ledning af

ärkebiskopen och valde till riksföreståndare Erik Trolle, en

unionsvän och fiende till Sturarne. Rådet affärdade ock sändebud

till fredsmötet i Malmö och slöt der för Sveriges räkning fred

med Danmark, med förpligtelse att erlägga till konungen en årlig

afgift — hvilken dock aldrig kom att betalas.

Men Svante efterlemnade en son, Sten, vanligen kallad StCll

Sture den 3^gre, som var blott en 20-årig yngling, men genom

sin vänsällhet och sitt öppna, ridderliga väsen gjort sig allmänt

omtyckt bland folket. Hans faders vänner innehade de förnämsta

slotten, allmogen och den yngre adeln stodo på hans sida; rådet

<Kjo måste derför till slut gifva vika och erkänna Sten såsom riks-

föreståndare, s. å. Sten förstod att genom ädelmod vinna flere

af sina forna motståndare, och de öfrige drogo sig tills vidare

undan. I några år herskade enighet inom landet och fred med
grannarne.

Äfven Danmark och Norge fingo vid samma tid en ny

.-.»styresman, då konung Hans 1513 afled och efterträddes af sin

son Kristiern II. Redan som gosse röjde denne konung ett klart

förstånd och en bestämd vilja, men äfven vildhet i lynnet och

okufliga lidelser. De vigtiga uppdrag, han erhöll af sin far, ut-

förde han med skicklighet och framgång. Efter sin tronbesigtning

började han snart gå rådet förbi och styra riket genom sina för-

trogna, hvilka han valde ur de borgerliga klasserna. Största in-

flytandet hos honom egde en qvinna vid namn Sighrit, en hol-

ländska, som han lärt känna i Bergen, och hvars dotter Dyveke

blifvit hans älskarinna. Mor Sigbrit var en begåfvad qvinna och

egde stora insigter i handels- och penningeväsendet, hvarför hon

skötte denna gren af styrelsen. Hon underblåste Kristierns ovilja

mot de högre stånden, och denna ovilja kom snart till utbrott.
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Först lät han olagligt afrätta en adelsman vid namn Torben Occe^

som han misstänkte att hafva vållat Dyvekes död, och derpå bör-

jade förföljelser emot den ene stormannen efter den andre. Men
missnöjet häröfver tillbakahölls genom den kamp mot Sverige,

som vid samma tid utbröt.

I Sverige hade enigheten ej varat länge. Då den gamle

ärkebiskopen Jakob Ulfsson nedlade sitt ämbete, utsågs till hans

efterträdare Erik Trolles son Gustaf, en lärd och högt begåfvad

man, men hatfuU och hämdgirig. Herr Sten bemödade sig att

utplåna slägthatet emellan Sturar och Trollar och böd ärkebiskopen

i Upsala domkyrka handen till försoning. Men Gustaf Trolle till-

bakavisade honom föraktfullt, sammansvor sig med de missnöjde

henTarne och underhandlade i hemlighet med danske konungen.

Riksföreståndaren förekom dock sina fiender, upptäckte hela an-

slaget och inneslöt ärkebiskopen på hans fasta borg Staket. Derpå

sammankallade han en allmän riksdag i Arboga, der det enhäl-

ligt beslöts, att Kristiern II aldrig skulle antagas till Sveriges

konung. Äter erböd herr Sten ärkebiskopen förlikning, i fall han

ville utrymma Staket. Men denne nekade hånfullt, ty han hade

fått löfte om undsättning från Danmark. Efter lång väntan nal-

kades den danska flottan, och hjelphären landsteg nära Stockholm

på Ladugårdslandet, men anfölls af Sten Sture vid Vädla ochi-.n

led ett fullkomligt nederlag, 1517. Nu sammanträdde en ny Wä:s-

dag i Stockholm, der ärkebiskopen mot lejd infann sig och för-

svarade sig i trotsiga ordalag. Förbittrade beslöto ständerna, att

Stakets slott skulle jämnas med jorden, och att ärkebiskopen

skulle såsom landsförrädare afsättas från sitt ämbete. De när-

varande förbundo sig att gemensamt ansvara för hvad som skett;

biskopen i Linköping Hans Brask var dock nog försigtig att

under sitt vaxsigill smyga en liten lapp med påskrift: »här-

till är jag nödd och tvungen». Beslutet sattes genast i verket:

Staket intogs och nedrefs, och Gustaf Trolle inspärrades i ett

kloster.

Konung Kristiern utrustade emellertid en ännu större krigs-

makt, för att hämnas det lidna nederlaget, och begaf sig sjöledes

till Stockholm, som han började belägra. Snart kom herr Sten

söderifrån tågande till stadens undsättning; hans hufvudbanér

fördes af en ung ädling vid namn Gustaf Eriksson (Vasa). Hä-
rarne möttes vid Brännkyrka; efter en skarp strid slogo Sven-

skarne fienden tillbaka och undsatte Stockholm. Väl fortsatte
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Kristiern belägringen, men nödgades slutligen genom nöd och my-
teri i hären att åter inskeppa sig. Han öppnade nu underhand-

lingar med riksföreståndaren och sökte locka denne ut till den

danska flottan; han erböd sig slutligen att sjelf komma in i staden,

och sex förnäma Svenskar sändes honom såsom gisslan, bland

dem den gamle Hemming Gad och den unge Gustaf Eriksson.

.Kjfi Så snart de sex herrarne kommit i Danskarnes våld, förklara-

des de för fångar, och flottan afseglade till Danmark 1518.

På den tiden vistades i Sverige den påflige legaten Ärcim-

hold, som hitkommit för att drifva aflatshandel. Han lät förmå

sig af herr Sten att å påfvens vägnar godkänna Gustaf TroUes

afsättning; men detta ogillades af påfven, hvilken på Kristierns

begäran utfärdade bannlysning öfver Sten Sture och alla hans an-

hängare samt interdikt öfver hela Sveriges rike. Verkställandet

af dessa straff"domar uppdrogs åt Kristiern, som nu genom väl-

diga rustningar beredde sig till sitt tredje tåg emot Sverige.

Han upptog lån, pålade dryga skatter och utkräfde en del af den

rika brudskatt, han fått med sin gemål Elisabet af Österrike,

kejsar Karl V:s syster. Hjelptrupper erhöll han både från Frank-

rike och Skotland.

Strax på nyåret 1520 inbröt den danska hufvudstyrkan från

iFOft Halland i Vestergötland, under anförande af Otte Krumpen. Sten

Sture inväntade fienden vid staden Bogesund (Ulricehamn) och

hade uppstält sitt folk på stranden och isen af sjön Äsunden.

Genast vid slagets början blef herr Sten, der han red i spetsen

för sin här, svårt sårad i benet af en kanonkula och måste föras

ur striden. Svenskarne, nedslagna och utan anförare, måste

efter ett tappert motstånd vika; de samlade sig åter på skogen

Tiveden och försvarade sig bakom väldiga bråtar, men äfven här

drefvos de efter en blodig kamp tillbaka. Kort derefter kom under-

rättelse, att den sårade riksföreståndaren på färd till Stockholm

aflidit i en släde på Mälarens is. Nu uppstod en allmän för-

virring och rådvillhet. Allmogen ville försvara sig, men saknade

anförare; af herrarne höUo sig somliga undan, andra, såsom biskop

Matts (Lilje) i Strängnäs, Erik Abrahamsson (Lejonhufvud) m. fl.,

inledde underhandlingar med Danskarne, och på ett möte beslöto

10 rådsherrar med Gustaf Trolle i spetsen att hylla Kristiern

såsom Sveriges konung.

Men det fans äfven andra, som ej förlorade modet och ej

misströstade om fäderneslandets räddning. I spetsen för dessa
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fosterlandsvänner uppträdde en ung qvinna, nyligen enka och om-

gifven af fyra värnlösa barn: denna qvinna med en manlig själ

var Sten Stures husfru Kristina Nilsdotter (Gyllenstjerna). Bi-

trädd af den käcke rådsherren Magnus Gren tog hon befälet på
Stockholms slott och eldade stadens borgerskap till mod och ut-

hållighet. Flere af rikets fästen följde Stockholms föredöme.

Bönderna samlade sig i stora hopar, slogo mindre afdelniugar af

den danska hären och gjorde slutligen ett anfall på hufvudhären,

som låg i Upsala. Det kom till en blodig kamp på Fyrisslätten;

bondehären segrade först, men blef, då den skingrat sig, åter an-

gripen af Danskarne och led ett svårt nederlag. På våren ankom
konung Kristiern sjelf med flottan, och nu inneslöts Stockholm

både till lands och sjös. Belägringen skred långsamt framåt, och

när hösten kom, blef Kristierns ställning ganska svår. Han
sökte då vinna sitt mål genom lockelser och löften och använde

dertill i synnerhet den gamle Hemming Gad, som blifvit ovänligt

behandlad af Sten Sture och derför öfvergått på Kristierns sida.

På detta sätt lyckades man slutligen öfvertala fru Kristina och

hennes medhjelpare till dagtingen. Derpå höll Klistiern (II) sitt

intåg i Stockholm, och hela landet erkände honom.

Efter ett kort besök i Danmark återkom konungen till Stock-

holm, hvälfvande mörka planer i sitt sinne. Först genomdref han,

att rådet erkände honom såsom Sveriges arfkonung, och i denna

egenskap hyllades han af rikets ständer, hvilka voro samman-
kallade i Stockholm. Derpå kröntes han och aflade sin konungaed

att hålla Sveriges lag och rätt; stora festligheter följde nu, och

flere herrar slogos till riddare, dock ingen svensk. Härunder råd-

slog konungen med sina närmaste förtrogne, den hämdlystne Gu-
staf Trolle och den nedrige Tysken Didrik Slagheck, huru han

bäst skulle kunna strafi"a sina motståndare, och han styrktes af

dera i sina niordiska planer.

Den 7 november kallades riksrådet samt de förnämste herrar

och fruar, klerker och borgare upp på slottet. Inför konungen,

der han satt på sin tron, framträdde Gustaf Trolle och begärde

upprättelse för allt hvad han lidit och strafi" öfver dem, som för-

orättat honom. Konungen lofvade honom full rättvisa. Nu tog

fru Kristina till ordet och erinrade, att det ej var några enskilda

personer, utan samtliga rikets ständer, som strafl'at Gustaf Trolle,

samt framvisade riksdagens beslut. Detta blef ett farligt vapen i

anklagarens hand, ty han riktade sig nu emot dem, som under-
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skrifvit detta beslut, och de fleste af dem fängslades; biskop Brask

frikändes, då han framtog lappen under sitt sigill. Följande mor-

gon (den 8 nov.) tillsattes en andlig domstol, som leddes af den

danske biskopen Jens Andersson (Beldenacke), och efter en kort

ransakning förklarades de anklagade för uppenbara kättare. Der-

med var de olyckliges öde afgjordt; de fingo ej ens åtnjuta sakra-

mentets tröst. Allt var på förhand ordnadt för afrättningen : på

Stortorget var spetsgården uppstäld, och dit fördes slagtoffren

emellan knektarnes led. Först halshöggos biskoparne Matts från

Strängnäs och Vincent från Skara, derpå de verldslige herrarne,

hvaribland Erik Abrahamsson, Erik Johansson (Vasa), Joakim

Brahe m. fl. stormän, slutligen stadens styresmän och förnämste

borgare, tillsammans ej mindre än 82 personer. Följande dagar

fortsattes mördandet bland de afrättades tjenare och stadens in-

vånare: borgare grepos i sina hem eller rycktes från sitt arbete

till afrättsplatsen. Liken blefvo af bödlarne brända på ett

stort bål å Södermalm, och dit kastades äfven Sten Stures lik,

som man upptagit ur grafven. Fru Kristina och flere förnäma

qvinnor sattes i fängelse. De afrättades egendom indrogs under

kronan.

Denna hemska tilldragelse har fått namn af Stockholms

blodbad och har tillskyndat sin upphofsman namnet Kristiern

Tyrann. Blodsutgjutelsen var ej dermed slut: den utsträcktes

äfven till Finland, der bland andra den gamle Hemming Gad

måste vandra till afrättsplatsen. Under Kristierns återresa till

Danmark fortsattes grymheterna; galgar och afrättningar beteck-

nade hans väg. Regeringen i Sverige uppdrogs åt Didrik Slag-

heck, Gustaf Trolle, Jens Andersson och några andra.

Genom dessa omenskligheter ansåg sig Kristiern II hafva in-

jagat skräck hös Sveriges styfsinta folk och för alltid qväst dess

upprorsanda. Men blodbadet verkade motsatsen till hvad dermed

åsyftats. Svenska folket reste sig såsom en man emot sin för-

tryckare med en våldsamhet, som sprängde unionen, skakade Nor-

den i dess grundvalar och framkallade stora förändringar i hela

samhällslifvet. Kristierns grymhet blef ett medel i Guds hand

till Sveriges återupprättelse, till dess lycka och ära, och det ädla

redskap, som försynen utkorat till Sveriges frälsning, hade redan

begynt sitt höga värf.
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Återblick på unionstideu.

Sedan de tre nordiska folken under 1300-talet kommit i närmare

beröring med hvarandra och förenat sina krafter emot de öfvermäktige

Tyskarne, sökte Margareta sammansmälta dem till ett verkligt helt och

skapade en stark konungamakt, som skulle utföra detta. Men konunga-

makten förföll åter genom hennes efterträdares oduglighet, utländingens

förtryck väckte nationalkänslan till lif i Sverige, och Engelbrekts upp-

ror skakade unionens grundvalar. Häraf begagnade sig stormännen

för att återställa rådsväldet i de tre rikena; det var de, som äfven

återstälde unionen, men blott för att tillgodose sin egen makt under

en svag unionskonung. Fiendskapen mellan de båda konungarne Karl

Knutsson och Kristiern I och deras barbariska krigssätt alstrade bitter-

het emellan Svenskar och Danskar, och denna känsla stegrades efter

hand genom de oupphörliga krigen. Slutligen blef eröfring och våld

de enda medlen att återställa unionen, och dermed var hon dömd till

undergång. Andra bidragande orsaker till unionens upplösning,

voro: de nordiska rikenas ofantliga utsträckning, som försvårade deras

sammanhållning till ett helt, Danmarks sträfvan efter öfvermakt inom

unionen, Norges politiska omyndighet samt det oroliga tillståndet i Sve-

rige, der adliga partier stodo i harnesk mot hvarandra, drogo den

obändiga allmogen på sin sida och fylde riket med split och vapen-

larm. Sålunda blef denna förening, som bort ena och styrka Norden,

genom tidens och menniskornas brister en källa till söndring och

svaghet.

Af de tre rikena var Danmark allt ifrån Valdemar Atterdags tid

det mäktigaste och bäst ordnade, liksom det rikaste och fruktbaraste.

Sverige var under större delen af unionstiden uppfyldt af inre oro,

split och förtryck, men bevarade derjämte mycken inre lifskraft, som

bådade en stor framtid. Kampen och brytningen väckte till lif folkets

slumrande krafter; derur framgick den vaknande nationalkänslan och

den pånyttfödda bondefriheten. Norge deremot befann sig i ett ständigt

tillbakagående och sjönk slutligen i djup dvala; dess krafter voro hårdt

medtagna genom de långa inbördes krigen, genom Hanseaternas ut-

sugande handelsprivilegier och genom digerdödens härjningar; dertill

kora, att den enväldiga konungamakten i Norge förqväft folkets sjelf-

verksamhet och hindrat uppkomsten af en kraftig adel, som kunde hafva

gått i spetsen för folket. Kyrkan var i Norge kraftfull, men kunde i

brist på understöd ej ensam värna landets sjelfständighet.

Liksom förut Norge, fick äfven Sverige i detta tidehvarf en all-

män landslag för hela riket, först 1347—50, derpå 1442. Enligt

denna lag qvarstod Sveriges gamla samhällsskick tämligen orubbadt,

men i verkligheten undergick det stora förändringar.

Landslagens första balk, honungabalken, var den tidens regerings-

form och bestämde kortligen konungens rättigheter och skyldigheter.
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Konungavalet skulle numer ske samfäldt för alla landskap å Mora
ting genom lagmännen och 12 ombud för hvarje lagsaga, hvarpå eriks-

gatan efter gammal sed företogs, och kröningen försiggick. Detta val-

möte iakttogs väl i allmänhet, men det nedsjönk till en tom formalitet,

en blott hyllningsakt, och det var stormännen, som på förhand afgjorde

saken. De kunde derigenom förelägga konungen särskilda vilkor och

bundo hans händer genom s. k. konungaförsäkringar eller handfäst-
ningar, hvilka blefvo allt mer inskränkande och nådde sin spets uti

den för alla tre rikena gällande handfästningen af 1483, i Sverige

kallad Kalmare recess. Då landslagen blott ålade konungen att styra

med råds rade, så blef konungen genom handfästningarna bunden vid

rådets mening i alla vigtiga saker och fick ej ens fritt välja sina råds-

herrar. Unionstiden är tidrymden af konungamaktens djupaste för-

nedring i Sverige, och riket styrdes hufvudsakligen genom föreningar
emellan de store.

Rättsskipningen kom till en stor del i stormännens händer, der-

igenom att de beklädde de flesta lagmans- och häradshöfdingtjenster.

Den kungliga domsrätten blef närmare ordnad; den utöfvades på s. k.

räfst- och rättareting, dels af konungen personligen dels af hans om-
budsmän. — Den gamla ordningen för landets försvarsväsen eller

skeppslagsinrättningen upplöstes denna tid helt och hållet. — Afven

landsstyrelsen undergick en fullkomlig omskapning genom länsväsendets

inflytande samt uppkomsten af en mängd fasta slott och slottslän, hvilkas

innehafvare, under namn af fogdar och höfvidsmän, utöfvade både den

civila och den militära makten öfver sina län; de vunno dock aldrig

ärftlig besittning af dem, utan belånades på viss tid af konungen och

rådet. Dessa län voro ett ständigt tvisteämne mellan de store, hvarifrån

många inbördes strider under unionstiden ledde sitt upphof.

I riksstyrelsen biträddes konungen endast af de höge riksämbets-

männen, drotsen eller hofmastaren, marsken och kansleren, af hvilka

drotsen började anses för rättsväsendets, marsken för krigsväsendets

öfverhufvud. Det öfriga riksrådet deremot infann sig blott på sär-

skild kallelse hos konungen till rådplägning rörande vigtiga ärenden.

Eådet skulle enligt lagen vara folkets främste målsman inför konun-

gen och egde tillse, att konungen och folket hölle de eder, de svurit

hvarandra. Huru rådet inkräktade på konungens rätt, är visadt; med
folkets rätt gjorde det på samma sätt. Väl qvarstod i lagen folkets

rätt att landskapsvis deltaga i lagstiftningen och beskattningen, men i

verkligheten utöfvades denna rätt för det mesta af herrarne på råds-

mötena och herredagarne.

Rådet var i sjelfva verket mindre en målsman för hela folket än

för vissa samhällsklasser, nämligen det verldsliga och det andliga fräls et.

Af dessa båda var det förra eller adeln, såsom man i slutet af medel-

tiden börjat kalla det, nu mäktigare än det senare. Visserligen sattes

genom Margaretas reduktion en gräns för adelns godsförvärf och skatte-

frihet, och en bestämd skilnad uppstod emellan skattejord ocYi frälsejordf

men adeln riktade sig i stället genom förläningar och tog i anspråk

flere nya friheter; de store började utöfva egen domsrätt på sina gods
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enligt s. k. gårdsrätter, de befäste sina gårdar och förde stundom sins

emellan enskild fejd. De adliga slägterna utmärkte sig från hvarandra

genom sköldemärken; äfven ett och annat familjenamn började begagnas.
— Kyrkan sträfvade förgäfves att bibehålla sig i sin forna makt, hon
rönte allt mera intrång i sina friheter från. konungarnes sida, ja, af

sjelfva påfvarne, hvilka försvagade henne genom ständiga penning-

utpressningar och påtvungo henne ovärdiga biskopar. Kyrkan sökte

stöd hos adeln; de andliga ämbetena besattes vanligen med män ur de

stora slägterna, och dessa uppförde sig alldeles såsom verldslige store,

bygde fasta slott, omgåfvo sig med krigsfolk och deltogo i partistriderna.

Det borgerliga ståndet förmådde i Norden aldrig höja sig till

någon större betydenhet, oaktadt regenterua på allt sätt gynnade stä-

derna på landsbygdens bekostnad genom näringstvång, skråväsen m. m.

I Sverige egde endast Stockholms stad något större inflytande, Visby

deremot förföll från medlet af 1300-talet, då den ryska handeln öfver-

gick i andra händer. Hanseaternas öfvermakt i städerna nådde sin

höjd under senare delen af 1300-talet, men aftog mot tidehvarfvets slut.

Den roll, som tredje ståndet spelade i det öfriga Europa, nämligen att

gå i spetsen för en friare samhällsutveckling, denna roll tillföll i Sverige

det fjärde ståndet eller allmogen. Afven i Sverige var allmogen i

början af 1400-talet på väg att mista både sin borgerliga och politiska

frihet, men räddade bådadera genom resningen under Engelbrekt, medan
den danska allmogen nedsjönk allt djupare i ofrihet. De svenska bön-

derna, ledda af krigsvana höfdingar, fäktande till fots och väpnade med
båge, spjut och pålyxa, blefvo liksom Schweizarne och Hussiterna fruk-

tansvärda motståndare äfven för riddarehärar; de återupplifvade den

gamla landskapsförfattningen, rådplägade på sina landsting om rikets

angelägenheter och blefvo åter en makt i samhället. Genom deras

segerrika kamp mot utländska unionskonungar väcktes och närdes

nationalkänslan hos folket, genom deras inflytande framkallades tvänne

vigtiga nationella inrättningar i vårt land, nämligen riksföreståndare-
skåpet och den allmänna riksdagen. Riksföreståndarne voro väl

ofta adliga partihöfdingar, men de förnämste bland dem, Engelbrekt

och Sturarne, stödde sig hufvudsakligen på allmogen; deras makt för-

vandlades sedan i Gustaf Vasas hand till ett nationelt konungadöme.
Den allmänna ståndsriksdagen uppstod på det sätt, att man i tider af

oro och bonduppror ej vågade gå de lägre klasserna förbi, utan in-

kallade ombud för köpstäder och allmoge till herredagarne ^. Dessa
allmänna möten förekommo ännu ej regelbundet och hade ingen bestämd
myndighet, de voro ej häller ännu noga fördelade efter de fyra stånden.

Nordens naturliga hjelpkällor kunde föga utvecklas under ett

så oroligt tidehvarf som detta, och de vigtigaste bland dessa hjelp-

källor, såsom Svealands grufvor och Skånes sillfiske, kommo mest de
tyske köpmännen till godo. Bergsbruket gick dock starkt framåt, och

' Redan Magnus Eriksson utfärdade en Uallelsc till allmänt riksmöte
(1359), men det är ovisst, om något dylikt möte blifvit Adiief före Engel-
brekts tid.
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nya grufvor upptogos. De första sågqvarnar anlades. Genom frälsets

tillväxt uppstodo flerestädes stora jordagods, herregårdar och fasta slott,

men allmogens tillstånd försämrades. Folkökningen och landets upp-

odling hämmades länge genom digerdödens verkningar. -— Det reli-

giösa och sedliga tillståndet i landet var ej det bästa, i synnerhet

bland de högre klasserna. Allt efter som kyrkan tillväxte i rikedom,

förföll hon i sedligt hänseende, hvilket åter hos den stora allmänheten

väckte otro och missaktning för kyrkans läror. Man sökte väl hejda

det inbrytande förderfvet: för detta ändamål stiftade den fromma sierskan

Birgitta en ny klosterorden, den s. k. Birgittinorden, som fick sin

medelpunkt i Vadstena och derifrån utbreddes öfver hela Norden; för

detta ändamål deltog äfven Norden i kyrkomötet i Basel, som skulle

reformera kyrkan; men allt var förgäfves, missbruken tilltogo och nådde

sin höjd i den afskyvärda aflatshandeln.

Birgittinorden fick sin största betydelse genom sin literära verk-

samhet och den lifliga andliga gemenskap, som dess kloster un-

derhöllo emellan Nordens länder. Af de tre rikena har Sverige

den rikaste inhemska literaturen att uppvisa för denna tid: dit hör

först en mängd religiösa skrifter från Birgittinklostreu, vidare rid-

daresagor, öfversatta från andra språk, samt rimkrönikorna, hvilka i

rimmad vers förtälja Sveriges historia från Folkungaättens början. Det

svenska språket blef denna tid starkt uppblandadt med platt-tyska ord

och stafvelser; äfven började det mot medeltidens slut forma sig efter

det danska. Det fornnorska språket upphörde att begagnas i Norge,

och danskan blef landets skriftspråk.

Vetenskapligheten i Norden främjades genom grundande af hög-

skolor (universitet) i Upsala och Köbenhavn. Vid Upsala universitet

verkade Sveriges äldste historieskrifvare Ericus Olai. De fleste prelater

gjorde fortfarande sin bildning vid främmande lärosäten och besökte

vanlieren äfven Eom.

De stora omhvälfningar, som i det öfriga Europa utmärkte medel-

tidens slut, sträckte i någon män sina verkningar äfven till Norden.

De stores sjelfsvåld väckte behofvet af en starkare regeringsmakt; en

sådan var det, som Margareta och Kristiern II ville upprätta. Norden

började frigöra sig från Hansans herravälde och trädde småningom i

närmare förbindelser med det öfriga Europa. Äfven i Norden förlorade

den katolska kyrkan sitt anseende och sin makt öfver sinnena, äfven

der spordes behof af något bättre. Allt detta förebådade en ny tid.
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Geografisk öfyersigt.

Sverike eller Sverige behöll under detta tidehvarf sina forna

gränser mot vester och söder, om man undantager Skånes och

Blekings korta förening med Sverige 1332—60 samt södra

Hallands (1341—60) och norra Hallands (1305—66). Om ön

Gotland se nedanför, Deremot förändrades gränserna åt norr

och öster. Svenska väldet utsträcktes rundt om Bottniska vikens

kuster; Lapp ar ne började nu underkasta sig och öfvergå till

kristendomen. I norr om Jämtland betraktades fjällryggen såsom

gräns mellan Sverige och Norge. I öster var Sveriges gräns

genom Torgils Knutssons eröfringar i Finland betydligt utvidgad:

gränsen emot republiken Novgorod gick enligt fredsslutet 1323

från utloppet af Systerhåck (midt emot Kronstadt) i nordlig

riktning till hafvet (troligen norra Ishafvet). Längst i nordost

sammanflöto Sveriges, Norges och Rysslands gränser utan åt-

skilnad.

Rörande de särskilda landsdelarue hänvisas till förra tide-

hvarfvet, med följande tillägg:

Upland. Stockholm var numer hufvudort och hufvudfäst-

uing i landet samt från medlet af 1300-talet residensstad. Ännu
voro blott holmarne mellan Norr- och Söderström bebygda, näm-
ligen den egentliga Stadsholmen, som var omgifven med murar, och

hvars norra del upptogs af det starka slottet. Gråmunkeholmen

med ett stort Frauciskankloster samt Helgeandsholmen med ett

helgeandshus (sjukhus). Staden var genom vindbryggor förbunden

med Norr- och Södermalm. På Norrmalm höjde sig det obebygda

Brunkeberg, vid hvars fot låg S:t Klaras nunnekloster. — Gäfie,

ännu obetydligt. Abnar-Stäke, fäste tillhörigt ärkebiskopen. Danne-

raora gi'ufvor, bearbetade från Sten Sture d. ä:s tid.

Helsingaland. Detta namn blef nu inskränkt till n. v. pro-

vinsen Helsingland, medan hela landet i norr derom började kallas

Norrland. De öfriga delarne af Norrland voro: Mädalpada,

Angermannaland, Vesterbottnen.

Vestmannaland med Dala hundare. Fästen: Vesterås-

hu8 och Borganäs på ett näs i Dalelfven. Grufvor: stora Koppar-

berget, bearbetadt från Magnus Ladulås' tid, Salberget (silfvergrufva)

från Svante Stures tid, Norberget, den äldsta järnbergslag i Sverige.
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Suder mannaland. Fasta slott: Nyköpings-hus, ett af de

starkaste i riket; Gripsholm (anlagdt af Bo Jonsson Grip).

Vestergötlaud med Dal. Nya städer: Ny-Lödöse, nära

n. v. Göteborg m. fl. Utefter danska och norska gränserna fans

en hel rad af fasta slott, hvaribland märkes Elveshorg vid ut-

loppet af Göta elf. Ajcevalla var ett starkt slott emellan Skara

och Sköfde.

Östergötland. Nya städer: Norrköpxing^ Vadstena, som
uppstod omkring det berömda Birgittinklostret. Slott: Stäkehorg

(Stegeborg) på en ö i Slätbaken. I det öfriga till Östgöta lag-

saga hörande området märkes slottet Kalmare-hus.

I Tiohärads lagsaga lågo flere slott utefter danska gränsen.

Gotland hade denna tid mycket växlande öden. Ön stod

under danskt välde 1366—94, under tyskt 1394—1408 och blef

sedan ett tvisteämne mellan Sverige och Danmark; hon innehade

stundom en sjelfständig ställning, nämligen under konung Erik af

Pommern såsom afsatt och sedan under Ivar Axelsson (Tott).

Slott: Visborg invid Visby.

Det n. v. Finland benämdes under medeltiden Österland
och utgjorde ett enda biskopsdöme. Det sträckte sig i norr till

Kemi elf och bestod af följande hufvuddelar. 1. Egentliga Fin-

land med ön Åland. Hufvudort var biskopssätet Aho, betydande

stad med slottet Äho-hiis. 2. Sdtakunda omkring Kumo elf. 3.

Nyland vid Finska viken, med slottet Rasehorg. 4. Tavastland

norr om Nyland i det inre af landet, med slottet Tavaste-hus.

5. Osternorrland eller Österbottnen, kustlandet i norr, med slottet

Korsholm. 6. Vestra Karelen med Savolaks, längst åt öster; stad

Vihorg med det starka fästet Viborgs-hus. — Svensk befolkning

var den uteslutande på Åland, den öfvervägande i Nyland, fans

spridd i Österbottnen och på några punkter af egentliga Fin-

land och Satakunda; den svenska lagen var vid 1400 allmänt

gällande i landet.

Norge förlorade under detta tidehvarf sina återstående skatt-

länder vid skotska kusten, och kolonien på Grönland öfvergafs.

Den gamla indelningen i 4 tingsföreningar upphörde efter all-

männa lagens antagande; i dess ställe var landet nu fördeladt i

11 lagmansdömen. Bland dessa må nämnas: Fii^ns lagmansdöme

med slottet Båhus på en klippa i Göta elf, Oslo lagmansdöme

med slottet Akershus, der konungarne under vistelsen i Norge

brukade uppehålla sig, Jämtalands lagmansdöme, m. fl.
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Ddnmarks utländska besittningar minskades med Estland

(1346) och Rugen; deremot förvärfvade Danmarks konung Hol-

stein (1460). Landets indelning förblef densamma som förut.

Köbmannehavn blef från medlet af 1400-talet Danmarks ständiga

hufvudstad. Nya städer: på Själland Helsingör; i Skåne: Lands-

krona, Ystad m. fl.; i Halland: Halmstad. Fasta slott: Helsingborg

och Lindholm i Skåne, Vardherg i Halland, Gottorp i Sönder-

jylland, m. fl.



c. Nyare Tiden.

Från 1521 till närvarande tid.

I. Nyare Tidens första tidehvarf.

Reformationstiden.

1521—1611.

Allmänna grunddrag.

Unionens upplösning åtföljes af: i Sverige ett nationelt konunga-
döme, stödt på hela folket, i Danmark adelns öfvermakt och de lägre

klassernas förtryck, i Norge förlust af rikets sjelfständighet. Sverige

och Danmark-Norge skilja sig allt mer genom konungahusens oenighet.

Sveriges religiösa, politiska och ekonomiska pånyttfödelse, påbörjad af

Gustaf I, äfventyras genom hans äldre söner, men betryggas af den

yngste.

Hverig-e.

Gustaf I och hans söner.

Gustaf I.

1521—1560.

Gastafs ungdom och första bedrifter.

Den man, som uppväckte Sverige till nytt lif och derigenom

inledde en ny tid för vårt land, var Gustaf Eriksson (Vasa),

fäderneslandets befriare och omskapare.

Denne märklige man tillhörde en ätt, som spelat en fram-

stående roll i unionstidens partistrider. Ätten härstammade från

Upland och egde der godset Vasa, efter hvilket hon sannolikt fått
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sitt namn ^. Under unionstiden var denna slägt, jämte Oxen-

stjernorna, länge unionens ifrigaste förkämpe; man päminne sig

den gamle riksdrotsen Kristiern Nilsson och hans sonsöner, biskop

Kättil och Erik Karlsson. Men en af drotsens söner, Johan, blef

genom giftermål fäst vid Sture- och Bonde-slägterna, och hans

son, riksrådet Erik Johansson, var en af Sturarnes trognaste an-

hängare. Denne herre var gift med Cecilia Månsdotter (af Eka-

slägten), och af detta äktenskap föddes på gården Lindholm i

Upland sonen Gustaf Eriksson, troligen den 12 maj 1496. .^q»

Om Gustaf Erikssons barndom och ungdom finnas många

sägner och berättelser. Han uppfostrades först hos sina föräldrar,

gick derpå någon tid i skola i Upsala och emottogs vid 18 års

ålder i Sten Stures d. yrs hof, för att lära ridderliga seder och

idrotter. Redan som barn visade han ett dristigt och hugstort

sinnelag, och såsom yngling deltog han med ära i kampen mot

Gustaf TroUe och konung Kristiern. Det är redan omtaladt, huru

han förde svenska hufvudbanéret i slaget vid Brännkyrka, men

kort derpå trolöst bortfördes jämte andra förnäma Svenskar till

Danmark. Der tillbragte han ett helt år hos en aflägsen frände,

herr Erik Baner på Kalö slott i Jylland, som emottagit honom

till förvar och behandlade honom väl. Men då tiden närmade sig

för Danskarnes stora härtåg mot Sverige, kunde han ej längre motstå

sin längtan att få återkomma och kämpa för fosterlandet, utan

flydde under förklädning till Liibeck och emottogs der vänligt af

några borgare, som han kände. Konung Kristiern och Erik Baner

sökte visserligen förmå rådet i Liibeck att utlemna Gustaf, men
hans vänner, i synnerhet borgmästaren Brömse, skyddade honom

och beredde honom slutligen lägenhet att återvända till Sverige.

Den sista dagen i maj månad 1520 landsteg Gustaf i när-

heten af Kalmar; han smög sig in i den belägrade staden, der den

modiga fru Anna (Bjelke) efter sin mans död förde befälet, och

uppmanade borgare och knektar till tappert försvar. Men han

möttes af köld och ovilja, staden gaf sig, och Gustaf flydde nu

till det inre af landet. Här sökte han inverka på allmogen och

herremännen, men förgäfves: alla voro dårade af Kristierns falska

löften. Så kom han förklädd och på lönliga stigar till sin svå-

ger, riksrådet Joakim Brahe, gift med hans syster Margareta och

bosatt i Södermanland. Utan att akta på Gustafs varningar be-

gaf sig herr Joakim med sin hustru till kröningen. Nu uppehöll

' Andra härleda namnet från den figur, som finnes i ättens vapen, och
som af somliga anses för en stormrase (risknippa).
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sig Gustaf någon tid dold på sin fädernegård Råfsnås vid Mä-

laren. Här träffade honom den fasansfulla nyheten om Stockholms

blodbad och att hans fader och svåger blifvit afrättade, hans

moder och systrar fängslade. Djupt upprörd öfver sina egna olyckor

tänkte han dock främst på fäderneslandets och beslöt att liksom

fordom Engelbrekt och Sturarne kalla Dalkarlarne till vapen för

fäderneslandets räddning. Han begaf sig alltså på väg till Da-

larne, förklädd till en Dalkarl, som sökte arbete, och stannade

först i bergslagen. Men den förste, han vände sig till, bergs-

mannen Anders Persson på Rankhyttan, vågade ej hjelpa honom;

den andre, frälsemannen Arendt Persson på Ornäs, var en för-

rädare, och Gustaf undkom blott genom hans hustru Barbro Stigs-

dotters redlighet och raskhet. Nu fann han en fristad hos pro-

sten Jon i Svärdsjö och kronoskytteri Sven Elfsson i Isala, men

efterspanad af fogdens spejare måste han som ett jagadt villebråd

fly från det ena gömstället till det andra. Försynen vakade öfver

honom, och liksom genom underverk räddades han ur de mest

öfverhängande faror.

Vid jultiden 1520 var Gustaf kommen upp i sjelfva hjertat

af Dalarne, trakten omkring Siljan. Nu uppträdde han offent-

ligen och talade till allmogen på kyrkovallame, först vid Rätt-

vik på östra sidan af Siljan, derefter vid Mora norr om sjön.

Med kraftiga, bevekande ord skildrade han fäderneslandets nöd,

erinrade Dalamännen om deras fäders bedrifter och uppmanade

dem att frälsa Sverige ur träldomen. Men bönderna voro trötta

af den blodiga kamp, de nyss utstått, och ville ej för en okänd

mans skull bryta sin trohetsed. Nedslagen och misströstande om

fäderneslandets räddning drog sig Gustaf allt längre åt nordvest

genom de stora ödsliga skogarne, för att öfver fjällen begifva sig

till Norge. Men en vecka efter Gustafs uppbrott från Mora an-

kom mo dit flere ansedda flyktingar, hvilka hade nya grymheter

att fiirtälja om Kristiern och berättade, att han ärnade utsträcka

sin blodiga eriksgata äfven till Dalarne. Konungen hade före sin

alresa till Danmark utfärdat tvänne påbud, som väckte stor för-

bittring hos den svenska allmogen, det ena om en dryg gärd, det

andra, att bönderna skulle lerana från sig sina vapen, och i an-

ledning häraf hade ett bonduppror utbrutit i Småland. Då påbu-

den kommo till Dalkarlarnes öron, ångrade de, att de släppt ifrån

sig den krigserfarne Gustaf Eriksson och sände två skidlöpare att

uppsöka och återkalla honom. Dessa upphunno honom i byn
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Salen nära gränsen. Med glädje följde han dem tillbaka till Mora,

der fullmäktige från Öster- och Vester-Dalarne samlade sig och jan.

valde Gustaf till sin och Sveriges höfvidsman, i jan. 1521. 1521

Befrielsekriget.

Två hundra unga bonddrängar stälde sig genast under den

nye höfvidsmannens befäl, skaran ökades för hvarje dag, och flere

erfarna krigsmän skyndade vid ryktet om upproret att erbjuda

Gustaf sin tjenst. Inom kort ryckte han ned till Kopparberget,

bemäktigade sig fogdens uppbörd och de tyske köpmännens varor

samt hyllades af Kopparbergsmännen. Snart följde södra Dalarne

exemplet. Derpå sände Gustaf en hop af sitt folk till vestra

bergslagen och Närike och begaf sig sjelf med en annan till Hel-

singland. Helsingarne bådo att få betänka sig på saken, men
såväl Gästriharne som Järnbergsmännen och Närkingarne gingo

honom till hända. Under hans frånvaro hade en betydlig dansk

styrka från Vesterås ryckt emot Dalarne. Vid Brunbäcks färja,

som leder öfver Dalelfven, mötte Danskarne en talrik Dalahär,

anförd af bergsmannen Peder Svensson; då de A*ille draga sig till-

baka, satte Dalkarlarne öfver elfven och drefvo dem på flykten.

Nu kände sig Gustaf nog stark att våga ett hufMidslag och tågade

söderut i spetsen för 15,000 man. Nära Vesterås blef han an-

gripen af Danskarne; men det anfallande danska rytteriet bröts

emot Dalkarlarnes pikar och drog den öfriga hären med sig i

flykten. Samtidigt med denna seger spordes goda tidender från

andra trakter. I Värmland och på Dal reste sig allmogen, och

i Synåland fortgick upproret med förnyad styrka.

Efter segern xiå Vesterås delade Gustaf sin här i flere hopar

och sände dem till olika delar af landet, för att belägra fästena

och bringa folket till resning. En hop under Arvid Vestgöte

drog till Östergötland, en annan under Lars Olofsson (Björnram)

intog Upsala och brände den fasta biskopsgården. Gustaf besökte

sjelf Upsala, men öfverrumplades der af Gustaf Trolle, som kom
med en öfverlägseu styrka, och han var under flykten nära att

omkomma i Läby vad; derpå, då ärkebiskopen återvände till

Stockholm, blef denne i sin tur anfallen och slagen af Gustafs

folk. Nu sammandrog Gustaf en större styrka och började be-

lägra Stockholm, men dermed gick i början mycket trögt, ty

folket var oöfvadt, och besättningen gjorde lyckliga utfall; dess-

dhner, Sver., Kor. o. Danm, Historia. 6:te uppl. 8
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utom var Kristierns amiral, den djerfve Sören Norby, outtröttlig

i att förse de belägrade platserna vid Östersjön med tillförsel.

Bättre gick det i det inre af landet: Gustaf hyllades efter hand

både i Östergötland, Vestergötland och Småland och vann på sin

sida de mäktigaste männen i södra Sverige, lagmannen Ture Jöns-

son och biskop Brash I aug. 1521 sammanträdde fullmäktige

från Götalands provinser i Vadstena och valde Gustaf till riks-

föreståndare; i Svealand var han redan fönit erkänd såsom sådan.

Befrielsekriget fortgick ännu i två år och bestod mest i beläg-

ringar. Stockholm försvarades med tapperhet och undsattes allt-

jämt från Danmark; men sedan Gustaf från Ltibeck skaffat sig

örlogsskepp och öfvade knektar samt inneslutit staden från sjö-

sidan, var dess öde afgjordt.

Från den danska sidan hade Gustaf ej mycket att frukta.

Detta berodde på den inre ställningen i Danmark vid denna tid

och de svårigheter, som hopade sig kring konung Kristiern. Efter

sin återkomst från Sverige hade han sysselsatt sig med omfattande

samhällsförbättringar: han sökte skydda det förtryckta bonde-

ståndet och förbättra rättskipningen; lifegenskapen, som inrotat

sig på de danska öarna, blef strängeligen förbuden. Äfven den

lutherska reformationen fann i honom en vän och gynnare. Men
dessa gagneliga sträfvanden blefvo hastigt afbrutna. Gustaf Vasa

började snart gå anfallsvis till väga och intog både Bohuslän och

Bleking; Liibeckarne, hvilka Kristiern retat genom sina planer

att krossa deras handelsvälde, började krig. I denna farliga be-

lägenhet sammansvuro sig någi-a jutska rådsherrar att afsätta

konungen och erbödo kronan åt hans farbror hertig Fredrik. De
verldslige och andlige stormännen, som hatade Kristiern, slöto sig

genast till upproret, och äfven allmogen reste sig, missnöjd öfver

de dryga skatterna. På alla sidor omhvärfd af faror, förlorade

den eljest så kraftfulle Kristiern allt mod och sjelfförtroende;

sedan Fredrik blifvit hyllad af herrarne såsom konung, gick Kri-

^-aoStiern, åtföljd af gemål och barn och sina närmaste vänner, om-

bord på flottan och öfvergaf sin trogna hufvudstad, 1523. Konung

Fredrik I underlade sig småningom hela Danmark och fick der-

vid hjelp af Gustaf och Liibeckarne.

För att förekomma alla anspråk af den nye konungen i Dan-

mark, beslöto Svenskarne att ej längre uppskjuta sitt konungaval,

juni Rikets ständer sammanträdde derför i Strängnäs och utkorade

1523«ribälligt Gustaf Eriksson till Sveriges konung, 1523 (d. 6 juni).
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Kort derpä, vid midsommartiden s. å., måste Stockholm, för-

färligt ödelagdt och drifvet till den yttersta nöd, öppna sina

portar. Äfven Kalmar och Öland intogos af Gustafs folk, och

slutligen återvans Finland. Nu återstod af Sveriges gamla om-
råde blott det länge omtvistade Gotland, hvilken ö för Kristierns

räkning försvarades af Sören Norby. En betydande styrka afgick

(1524) till ön under anförande af riksrådet Berent von Mehlen,

en tysk herre, som gått i Gustafs tjenst och stod högt i gunst hos

honom. Norby blef snart innesluten på Visborg, men räddade

sig ur klämman genom att underkasta sig den nye konungen i

Danmark. Nu skulle tvistepunkterna mellan Sverige och Dan-
mark i godo uppgöras på ett möte i Malmö. Der samraankommo

båda konungarne med sina rådsherrar; Hanseaterna voro medlare,

men stälde sig på Danmarks sida och nödgade Gustaf att ingå

på den ofördelaktiga Malmö recess, enligt hvilken Svenskarne

måste utrymma både Gotland och Bleking och endast tills vidare .-«,

behöllo Bohus län, 1524.

Reformationen. Dalupproren och andra oroligheter.

Nu var befrielsen fulländad och Sveriges sjelfständighet tryg-

gad, men landet befann sig efter mångåriga lidanden och skak-

ningar i ett sorgligt tillstånd; Sverige var, såsom Gustaf sjelf

yttrade, »ett öde och förlamadt rike». Handel och näringar lågo

nere, landet var utarmadt och styrelsen i förvirring; kronan var

utblottad och hade ådragit sig dryga skulder till Liibeck för dess

hjelpsändningar samt måste, då penningar saknades, ställa Lii-

beckarne till freds genom de mest betungande handelsprivilegier.

Men det var ej blott Sveriges yttre, borgerliga tillstånd, som be-

höfde upphjelpas; det stod föga bättre till med det kyrkliga

och andliga lifvet. Äfven den svenska kyrkan led af katolska

religionens allmänna förfall, dess många missbruk och falska läror

samt försolFningen och verldsligheten hos dess presterskap. Sve-

rige behöfde sålunda omskapas både i andligt och verldsligt hän-

seende, men det hade också i Gustaf I fått en konung, som var

vuxen det svåra värfvet. Hvarje stor förändring framkallar mot-
stånd, oro och strid, och få regenter hafva rönt så mycket mot-
stånd som Gustaf I, men få äro ock de, som egt hans kraft

att besegra alla hinder, hans ljusa förstånd och starka vilja, hans

herskarsnille och förmåcja att verka c{enom ord och handling. Han
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uppträdde ock i en gynsam tidpunkt, ty han var utan medtäflare

inom landet. Kristierns bödelssvärd hade beredt honom väg

och undanröjt de oroliga stormän, som kunde hafva blifvit honom
farliga.

Sådan var ställningen i Sverige, då den lutherska reforma-

tionen, som nyligen uppstått i Tyskland, började vinna insteg i

landet. Luthers djerfva uppträdande i Wittenberg 1517 bevittnades

af en tjuguårig svensk student vid namn Olaus Petri, son af en

smed i Örebro. Han och hans yngre broder Laurentius Petri

voro någon tid Luthers och Melanchtons lärjungar och omfattade

med hänförelse deras nya läror. Återkommen till fäderneslandet

1519 blef Olaus anstäld i Strängnäs såsom domkyrkoskolans före-

ståndare och började såsom sådan att förkunna den nya läran.

Han vann snart på sin sida sin förman, ärkedjäknen ^
i Sträng-

näs Laurentius Ändreoe; det var denne klarsynte och kraft-

,
fulle man, som gjorde Gustaf närmare bekant med reformationens

läror, då konungen vistades i Strängnäs under valriksdagen 1523.

Hans tal gjorde djupt intryck på Gustafs sunda förstånd och

oförvillade sinne; han fann sanningen af Luthers lära och insåg

jämväl, hvilka verldsliga fördelar denna lära skulle tillskynda

honom och riket. Det dröjde ej länge, innan han kallade Lau-

rentius Andreas och Olaus Petri till Stockholm; den förre blef

hans kansler, den senare predikant vid Stockholms storkyrka.

Konungen bröt väl ej ännu med påfven och den gamla läran, men
afvisade med harm påfvens befallning, att Gustaf Trolle skulle

återinsättas i ärkebiskopsstolen, han utkräfde dryga skatter och

lån af biskopar, kyrkor och kloster samt afsatte af egen myn-

dighet den utvalde biskopen i Vesterås Peder Jakobsson (kal-

lad Sunnanväder) och domprosten mäster Knut, hvilka gifvit

honom anledning till missnöje. Till ärkebiskop utvaldes på hans

förslag Johannes Mac/ni, hvilken blifvit af påfven hitskickad såsom

legat för att stäfja det lutherska kätteriet. Den nye ärkebiskopen

var en lärd, men svag och fåfäng man, som väl önskade, men ej

vågade motsätta sig konungens benägenhet för reformationen. Der-

emot var biskop Brask nitisk i att motarbeta kätteriet. Men
Olaus Petri fortfor att med eldigt sinne och kraftigt mod utbreda

den nya läran i hufvudstaden.

Emellertid hopade sig nya faror omkring Gustaf och hans

tron. De afsatta prelaterna Peder Jakobsson och mäster Knut

' Arkedjäknen var biskopens närmaste man i domkapitlet.
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begåfvo sig till Dalarne och började uppvigla Dalallmogen, hvilken

under unionstidens oro vant sig vid sjelfsvåld och trots och var

allt för redobogen att gripa till vapen mot sin öfverhet. Någon

resning skedde väl ej, men Dalkarlarne sände konungen hotande

skrifvelser. På samma tid gjordes ett försök att återuppsätta

Kristiern II på tronen genom Sören Norby och den förrädiske

von Mehlen, hvilka sökte draga Sture-slägten och Dalkarlarne

på sin sida. Men äter förenade sig Svenskar, Danskar och Lli-

beckare mot den gemensamme fienden och lyckades inom kort

återställa lugnet. Med Dalkarlarne ingick Gustaf förlikning vid |KnK

ett möte på Tuna landsting 1525; de upproriska prelaterna, som

flytt till Norge och der fått medhåll, blefvo slutligen utlemnade

åt konungen, dömdes såsom landsförrädare till döden och afrät-

tades. Denna oro har blifvit kallad första Dalupproret.

Nu började konungen öppet arbeta på reformationens genom-

förande i Sverige; men han gick i början varsamt till väga, för att

ej oroa den okunniga och lätt vilseledda allmogen. Han ville ej

medgifva, att det var någon ny tro, som infördes, endast att den

gamla rensades från de påfviska villfarelserna, och han öppnade

för alla tillträde till sanningens källa genom att utgifva nya

testamentet i svensk öfversättning, 1526. Sjelf blef han allt

mer genomträngd af den nya läran, han sade sig ej vilja derifrån

afvika, så länge hans hjerta vore helt och hans blod varm. Ärke-

biskop Johannes Magni, som förgäfves sökte upprätthålla sitt an-

seende genom yttre glans och ståt, kunde ej längre uthärda, utan

begaf sig utomlands, först till Polen, sedan till Italien, och åter-

såg aldrig fäderneslandet. Nu var biskop Brask det förnämsta

stödet för den gamla tron. Men äfven en stor del af allmogen

höll ännu fast vid det gamla. Munkar och prester spredo oro i

landet och funno i synnerhet i Dalarne stämningen gynsam för

sina uppviglingar. Der uppträdde vintern 1527 en ung skälm vid i^an

namn Jöns, som gaf sig ut för Sten Sture d. y:s äldste son Nils

och genom allahanda konster förstod att vinna Dalkarlarnes för-

troende. Denne bedragare, som blifvit kallad Ddjunharen, fick

understöd från Norge och hyllades af de nordliga Dalsocknarna,

men afvisades af de södra. Gustaf behandlade Dalkarlarne med

mycken foglighet och sökte först med goda ord bringa dem till

förnuft, men förgäfves. Slutligen måste han gripa till hårdhand-

skarne. Med en stark krigsmakt drog han till Dalarne, stämde

de oroliga socknarnas allmoge sig till mötes på Tuna landsting
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och omringade menigheten med krigsfolk och kanoner. Derpå

erhöllo Dalkarlarne en skarp varning samt måste sjelfva angifva

sina uppviglare och åse deras dom och afrättning. Daljunkareu

undkom till Norge och derifrån till Tyskland, men der blef han

på Gustafs begäran gripen och afrättad. Så slutade det andra

Dalupproret.

För att göra ett slut på all ovisshet och gifva stadga åt de

kyrkliga förhållandena, hade Gustaf, medan Dalupproret pågick,

utlyst en allmän riksdag i Vesterås. Här infunno sig riksråd,

frälsemän, biskopar och kaniker, borgare, bergsmän och menig

allmoge, till stort antal och från större delen af riket. Ständerna

sammanträdde i klostersalen, och konungen lät först sin kansler

uppläsa en redogörelse för rikets tillstånd. Han påminde dem

hvad han gjort och lidit för rikets bästa; han försäkrade, att han

aldrig velat införa någon ny tro, utan endast låtit predika Guds

rena ord och stäfjat presternas verldsliga lefverne; slutligen visade

han, att ingen regering i Sverige vore möjlig, utan att kronans

inkomster stärktes, och begärde ständernas yttrande härom. Bi-

skop Brask tog till ordet och svarade, att presterskapet vore i

andliga ting påfven underdånigt och kunde ej utan hans tillstånd

medgifva någon rubbning af kyrkans lära eller kyrkans egendom.

Konungen sporde rådet och adeln, om de ansåge detta rätt sva-

radt, och härtill jakade å deras vägnar rikshofmästaren Ture

Jönsson, »Då», utbrast konungen vred, »hafver jag ej häller lust

att längre vara eder konung. Det förundrar mig icke, att allmo-

gen är galen och ohörsam, när den har sådana tillskyndare. Få
de icke regn och solsken, så skylla de på mig; händer dem dyr

tid, hunger eller pest, så måste jag bära skulden. För all omak

hafver jag ingen annan lön att vänta, än att I gerna sågen yxan

sitta i hufvudet på mig, fast ingen törs hålla i skaftet; och än-

dock jag är eder herre och konung, viljen I alla döma och mästra

mig. Hvem kan på sådant sätt vara eder konung? Ej den

värste i helvetet, än mindre någon menniska. Derför våren be-

tänkta på att återgälda mig, hvad jag kostat på riket af mitt arf

och eget, och vill jag sedan draga min kos ur riket och aldrig

komma mer igen till mitt otacksamma fädernesland.» Konungen

brast vid dessa ord i tårar och lemnade salen.

Nu uppstod bland ständerna en allmän bestörtning och viller-

valla, och de åtskildes den dagen utan beslut. Följande dag fort-

sattes öfverläggningen, men under allmän oreda; slutligen uppträdde
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biskopen i Strängnäs Magnus Sommar och förklarade, att det finge

gå med kyrkan hur det ville, men konung Gustaf kunde riket omöj-

ligen undvara. Häri instämde flertalet; man tillkallade derpå Olaus

Petri och den katolske doktorn Peder Galle och lät dem inför

ständerna försvara sina trosläror emot hvarandra. Tredje dagen

började bönder och köpstadsmän knota och framkasta hotelser

mot herrarne och nödgade ändtligen församlingen att afsända en

beskickning till konungen. Han var länge obeveklig, men efter

många böner lofvade han slutligen att åter besöka ständerna. På
fjärde dagen — det var den 24 juni 1527 — infann han sig, och

nu var allt motstånd förstummadt: alla hans fordringar beviljades.

Riksdagsbeslutet, som är kändt under namn af Vesterås' „o_

re c ess, innehöll tre hufvudpunkter: 1) att konungen skulle fylla

kronans behof genom att öfvertaga biskoparnes slott samt förfoga

öfver deras, domkapitlens och klostrens öfverflödiga inkomster;

2) att adeln skulle få återbörda de arfvegods, som sedan 1454

kommit under kyrkan — härigenom fick adeln ett intresse att

understödja reformationen; 3) att Guds ord skulle predikas rent

och utan menniskofunder. Genom ett tillägg till recessen, som

kallas V est er ås' or din an t i a, ordnades kyrkans nya ställning;

i stället för påfven blef nu konungen kyrkans öfverhufvud; prester-

skapet skulle i verldsliga mål svara inför verldslig domstol. Dessa

beslut gingo genast i verkställighet. De biskopliga slotten öfver-

lätos åt konungen; Brask måste med svidande hjerta afstå sitt

kära Munkehoda, men han stannade ej länge qvar i sitt kätterska

fädernesland, utan begaf sig samma höst i landsflykt till Polen,

der han dog. De öfrige biskoparne fogade sig i den nya ordningen

och tjenstgjorde vid konungens högtidliga kröning, som skedde i

Upsala 1528. Efter den tiden upphörde biskoparne att vara med-

lemmar af rikets råd. — Reformationen fortgick långsamt men
säkert; den nya läran förkunnades med frid och fördragsamhet,

och ingen led förföljelse för trons skull. Af klostren blefvo de

flesta småningom öde eller förvandlades till sjukhus; klosterfolket

återgafs åt verlden, och presterna började gifta sig. Ett kyrkomöte

sammanträdde 1529 i Örebro, för att närmare ordna undervisnin-

gen och gudstjensten, och två år derefter lät konungen välja en

ny, evangelisk ärkebiskop; härtill utsågs Laurentius Petri, som

dittills lefvat mer obemärkt såsom skollärare i Upsala.

Redan 1529 utbröto nya oroligheter, men i en annan del af

riket, i Småland och Vestergötland. Upphofvet dertill var*"^"
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lagmannen i Vestergötland, den gamle opålitlige Ture Jönsson,

som efter Vesterås riksdag kommit i spändt förhållande till kon-

ungen och sammansvurit sig med andra Vestgötaherrar, såsom bi-

skopen i Skara Magnus Haraldsson, Måns Bryntesson (Liljehöök)

m. fl. På deras anstiftan reste sig först allmogen i norra Småland

och Jönköpings stad, och upproriska skrifvelser afsändes till 0st-

och Vestgötarne. Detta gaf Vestgötaherrarne en anledning att

sammankalla ett möte på Larfs hed. Här talade Ture Jönsson

till bönderna, utmålade konungen på det svartaste och uppmanade

dem att förena sig med Småländingarne. Men bönderna läto ej

förleda sig, utan förklarade, att de ville förblifva konungen trogna,

enär »herreskifte» ej plägar vara till gagn. Härmed gick hela an-

slaget om intet; allmogen åtskildes i fred, men Ture Jönsson och

biskop Magnus rymde ur riket. De öfrige upprorsmännen erliöUo

konungens förlåtelse, utom Måns Bryntesson och en annan herre,

hvilka påstodo sig vara oskyldiga, men öfverbevisades om sitt

brott, dömdes till döden och afrättades.

Under dessa oroligheter i södra Sverige hade Dalkarlarne

hållit sig stilla. Men det räckte ej länge. Skulden till Liibeck

var till större delen ännu obetald, och då Liibeckarne kräfde och

hotade, beslöts det, att till skuldens betalning hvarje kyrka i landet

skulle lemna en af sina klockor eller lösen derför. I början sam-

tyckte Dalkarlarne härtill, men då klockorna skulle hämtas, väg-

rade de att aflemna dem, återtogo med våld några, som redan

blifvit aflemnade, och bevakade gränsen emot konungens folk, 1531.

Denna rörelse, som man kallat Klock-upproret eller tredje
**" Dalupproret, utbredde sig äfven till närgi'änsande landskap.

Konungen stillade först oron i öfriga landsorter, men låtsade sig

ej fråga efter Dalkarlarne. Dessa började då besinna sig och bådo

om konungens förlåtelse, som han ock fann för godt att bevilja

dem; han hade nämligen nu fått annat att tänka på.

Den landsflyktige Kristiern II hade länge förgäfves sökt be-

reda sig ett tillfälle att återvända till Norden. Slutligen lyckades

han i Tyskland och Nederland skaff'a sig krigsfolk och skepp,

och med dessa afseglade han till Norge, åtföljd af Ture Jönsson

och andra landsflyktiga herrar, 1531. I Norge hade han i början

framgång: han hyllades i större delen af landet och ryckte derpå

mot den svenska gränsen. Konung Gustaf var på sin vakt, mötte

honom vid Göta elf med en öfverlägsen styrka och nödgade honom

snart att återvända till Norge. Men dessförinnan hämnades Kri-
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stiern på Ture Jönsson, som öfvertalat honom till anfallet mot

Sverige: herr Ture fans en morgon hufvudlös på Konghälls gata.

— På våren 1532 ankom en dansk-liibsk flotta med krigsfolk till

Norge, och nu var Kristierns här så hopsmält, att han måste dag-

tinga med den danske befälhafvaren. På dennes lejd begaf sig

Kristiern till Köbenhavn, för att underhandla med sin farbror,
,p

men lejden bröts, och Kristiern fördes fången till Sönderhorgs

slott. Han blef sålunda till slut ofi'er för en trolöshet, som han

sjelf så ofta öfvat mot andra. Han inspärrades i ett trångt fän-

gelserum och satt der innesluten i sjutton långa år; först i sin

sena ålderdom återfick han friheten.

När denna fara väl var öfverstånden, erinrade sig konung

Gustaf, att han hade något otaldt med sina Dalkarlar. De hade

under fejden med Kristiern ej förhållit sig så som de bort, och

deras hufvudmän hade stått i förbindelse med fienden. Innan

Dalkarlarne hunno besinna sig, stod Gustaf midt ibland dem i

spetsen för en krigshär. Deras fullmäktige måste infinna sig vid

Kopparberget och' åhörde på knä konungens vredgade tal. Han

sade sig ej längre vilja vara deras lekfogel; ville Dalarne icke

härefter blifva en lydig landsände, skulle han lägga det så platt

öde, att der icke skulle höras hund eller hane efter den dagen.

Bönderna bådo om försköning, lofvade bot och bättring samt an-

gåfvo sina uppviglare, af hvilka några afrättades på stället, andra

efter förnyad ransakning. Nu märkte Dalkarlarne, att de funnit

sin öfverman, och höUo sig efter den betan stilla.

Grefvefejden och Lnbecks fall.

Konung Gustaf hade nu lyckligt befriat Sverige ur politisk

och andlig träldom, genom att rycka spiran ur tyrannens blodiga

händer och sönderbryta det påfliga oket. Det återstod att frigöra

landet från de tryckande band, hvari de snikna Hansestäderna

höllo det insnärjdt. Gustaf, som länge med otålighet fördragit

Liibeckarnes öfvermod, beslöt ändtligen att bryta med dem; han

upphäfde alla deras handelsfriheter i Sverige, lade beslag på deras

varor och rustade sig till krig. I Liibeck fördes styrelsen på den

tiden af borgmästaren Widlenicever, en ärelysten man och fallen

för vidtsväfvande planer. I Sverige sökte han anstifta uppror

emot Gustaf och drog på sin sida dennes svåger, riksrådet Johan

von Hoya, en tysk grefve, som konungen öfverhopat med välger-
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ningar. I Danmark, der konung Fredrik under tiden aflidit, satte

sig Wullenwever i förbindelse med den missnöjda allmogen samt

borgerskapet, i synnerhet i städerna Köbenhavn och Malmö. Man
beslöt att återuppsätta på tronen folkets vän och adelns fiende

Kristiern II. Till härförare utsågs grefve Kristofer af Olåenhurg,

efter hvilken kriget fått namn af Grefvefejden.

.„„. På sommaren 1534 öfvergick grefven med sin här till Själ-

land och tog denna ö med hufvudstaden i besittning; derpå gjorde

han sig till mästare äfven i Skåne och på F;i/en samt förmådde

den jutska allmogen till resning. Hans lycka blef dock kort-

varig, ty nu förenade sig den danska och holsteinska adeln mot

upprorspartiet. Fredrik I:s son valdes till konung under namn
af Kristian III, och konung Gustaf bistod denne, som var hans

svåger, både till lands och sjös. Den svenska hären återvann de

skånska provinserna åt Kristian III, medan den danska adels-

hären under Johan Rantzau kufvade de upproriska jutska bön-

derna. Slutligen öfvergick Rantzau med adelshären till Fyen och

tillfogade upprorspartiet det afgörande nederlaget vid Öxneherg, i

hvilket både grefve Hoya och Gustaf Trolle omkommo, 1535. I

samma dagar blef den liibska flottan i grund slagen af den dansk-

svenska, anförd af den käcke Peder Skräm, »Danmarks våghals».

Nu kunde Kristian III öfvergå till Själland och började beläg-

ringen af Köbenhavn, som försvarade sig hårdnackadt i förhopp-

ning om hjelp. Slutligen efter ett års belägring tvangs staden

genom den förfärligaste hungersnöd att dagtinga, och dernied var

Kristian III herre öfver hela Danmark, 1536.

Sålunda hade Sveriges och Danmarks konungar genom enig-

het lyckats krossa Liibecks öfvermak t, som i två hundra år

jKoyhvilat tryckande öfver Norden. När freden slöts emellan Sverige

och Llibeck 1537, måste Lubeckarne afstå det mesta af sina gamla

handelsprivilegier, och de lyckades aldrig återfå dem. Samma år

förnyades freden med Ryssland på ytterligare 60 år. Fred her-

skade således åter både utom och inom riket.

Årfföreningen och maktfuUkomligheten. Dackefejden.

Från denna tid visade sig en förändring i Gustaf I:s styrelse-

sätt: han började att regera mer egenmäktigt och att skilja sig

från sina forna rådaifvare.
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Liksom alla herskarenaturer var Gustaf tämligen sjelfrådig

till lynnet och ömtålig om sin konungsliga makt. Han hade

räddat Sverige ur förderfvet och ansåg sig derför ega rätt att utan

gensägelse råda deröfver. Det fans ej mer någon raotvigt mot
konungamakten, ty kyrkans välde var krossadt, och stormännen

voro så försvagade, att de måste sluta sig till konungen. Gustaf

fortfor visserligen att flitigt rådgöra med folket och ständerna, på
riksdagar, herredagar, folkting och möten af alla slag, men det

var han sjelf, som afgjorde besluten. De fordom så mäktige läns-

herrarne voro nu ej annat än kungliga tjenstemän; de voro ej

häller många, ty Gustaf styrde landet för det mesta genom låg-

ättade fogdar, som voro hans lydiga redskap. Konungens med-

hjelpare i reformationsverket, Laurentius Andreoi och Olaus Petri,

syntes honom allt för sjelfrådiga och ådrogo Sig hans misshag.

Hans misstroende till dem ökades genom inflytande af några ut-

ländingar, som gått i hans tjenst, i synnerhet Konrad von Pyhy,

en tysk äfventyrare, och Georg Norman, en adelsman från Pom-
mern, som blifvit inkallad såsom prins Eriks lärare. Gustaf,

som hyste en viss förkärlek för utländingar, gjorde von Pyhy
till sin öfverste kansler och Norman till superintendent öfver hela

svenska kyrkan. Båda voro erfarna och kunniga män, men Pyhy
var tillika fåfäng och opålitlig. Efter hans onda råd lät konungen

anklaga Laurentius Andrese och Olaus Petri för högförräderi på
en herredag i Örebro. Beskyllningarna voro till en stor del orätt-

visa; de anklagade dömdes likväl till döden, men fingo nåd emot

dryga böter ^. — Vid denna herredag framstälde Gustaf för herrarne

sina båda söner Erik och Johan, hvilka erkändes och hyllades .

såsom rätte arfvingar till kronan, 1540.

De utländske rådgifvarne inplantade hos konungen nya sam-
hällsbegrepp, som voro för Sverige främmande. Norman ville

inrätta svenska kyrkan efter tyskt mönster och ställa henne helt

och hållet under verldslig styrelse; konungen företog sig att god-

tyckligt utsträcka reduktionen äfven till sockenkyrkornas egendom

och beröfvade dem deras dyrbarheter. På det verldsliga området

försöktes djerfva omstöpningar. I afseende på eganderätten
begynte Gustaf tillämpa den feodala uppfattningen, nämligen att

kronan vore den ursprunglige egaren af Sveriges jord, och att de

enskilde innehade sin jord blott såsom län eller förpaktning af

' Olaus Petri återfick senare konungens gunst. Båda dogo 1552.
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kronan; han inskränkte derför skatteböndernas fria eganderätt

och lade under kronan alla slags allraänningar -^ och obygder i

riket.

Alla dessa förändringar, i förening med fogdarnes och adelns

förtryck, framkallade åter oro och jäsning bland allmogen, i

synnerhet i södra Sverige. Härtill kommo äfven utländska upp-

viglingar. Kristiern II:s slägtingar i Tyskland, deribland hans

mäktige svåger kejsar Karl V, hotade fortfarande Nordens lugn.

Den gemensamma faran föranledde åter ett närmande mellan Nor-

dens konungar, hvilka eljest misstrodde hvarandra. De möttes

personligen vid Brömsehro 1541, uppgjorde sina tvister i godo

och slöto ett förbund på 50 år; under denna tid skulle de tre

rikena föra en gemensam utrikes politik samt låta en skiljedom-

stol slita alla tppkommande tvister. I enlighet härmed slöto

bägge konungarne kort derpå förbund med konung Frans I i

Frankrike och bistodo honom i hans fjärde krig med kejsaren.

I Småland hade Gustafs nya påbud flere gånger framkallat

,j,.n oroligheter, men först 1542 fick upproret en skicklig ledare, det var

en bonde vid namn Nils Dacke, som för ett mord hade sällat sig

till röfvarbanden på gränsskogen mellan Värend och Bleking. Efter

honom blef upproret kalladt Däck efej den. Han ordnade och

iuöfvade sina skaror, höll ting med allmogen och drog omkring i

landet, ihjälslående fogdar och adelsmän. Underblåst af katolska

prester, spred sig resningen öfver hela Småland och södra Öster-

götland. Gustafs fiender i Tyskland, såsom kejsaren, Liibeck

m. fl., lofvade Dacke hjelp; han försvarade sig med framgång mot

de kungliga trupperna, oroliga rörelser spordes från flere landskap,

och konungen var allvarligt bekymrad. Följande vinter förnyades

upproret med stegrad häftighet; bönderna belägrade Kalmar och

Stegeborg, och Dacke slog å nyo de kunglige. Men nu ryckte tre

härar på en gång emot Småland; hufvudstyrkan påträff"ade bonde-

hären vid sjön Asunden och slog den i grund. Då under-

kastade sig större delen af landskapet; allmogen straff"ades

med böter och inqvartering af knektar. Dacke sökte väl ännu

en gång förnya resningen, men måste fly, upphans af konungens

^''^'^folk på gränsskogen till Bleking och nedlades med pilar, 1543.

Detta uppror var det sista och det farligaste af dem, Gustaf hade

att bekämpa. Han lät varna sig af faran och blef efter den tiden

' Allmänningar = skogar och marker, malmberg och fiskevatten, som ej

tillhöra någon enskild person, utan kommunerna eller staten.



125

försigtigare i sina reformer. Pyliy hade redan förut mist konun-

gens förtroende och blifvit insatt i fängelse, der han ock dog.

Sedan lugnet blifvit återstäldt på alla håll, sammankallade,-,,^
. c . 1544

Gustaf en allmän riksdag i Vesterås, jan. 1544. Här antogs

af ständerna den s. k. ar ffören ingen, som gjorde Sverige till

ett arfrike. Kronan blef ärftlig efter förstfödslorätt inom Gustaf

I:s manliga afkomraa, och de yngre sönerna skulle förses med
land och län. Dessutom blef reformationen fullt genomförd, och

de återstående katolska bruken afskafFades.

Genom Yesterås' arfförening hade den danske konungen för-

lorat allt hopp om unionens återställande. Han började frän den

tiden uppföra sig mindre vänligt emot sin bundsförvandt konung

Gustaf. Så t. ex. upptog han i sitt sköldemärke det svenska riks-

vapnet tre kronor ^. Af detta och andra skäl blef förhållandet

mellan de båda rikena spändt, men freden bevarades så länge

Gustaf I och Kristian III lefde. Deremot utbröt under Gustafs

sista regeringsår ett krig med Ryssland, som då beherskades af

den unge tsaren Ivan IV Vassiljevitsch. Ryssarne inföllo under

vilda härjningar i Finland (1555) och fortsatte kriget på samma
sätt det följande året. De tillbakaslogos på flere punkter af

Svenskarne. Kriget, som vållade konungen många bekymmer och .,-«

kostnader, slutades genom en fred i Moskva på 40 år, 1557.

Inre styrelsen. Rikshushållningen.

Kriget med Ryssland var det enda, som under Gustafs sista

16 regeringsår störde hans verksamhet för landets inre förkofring.

Äfven på detta fält var det han sjelf, som uträttade det mesta

genom sitt personliga ingripande. Han egde väl flere trogna vän-

ner och tjenare, såsom marsken Lars Siggesson (Sparre), Johan

Turesson (Tre rosor), Gustaf Olofsson (Stenbock), och bland det

yngre slägtet Per Brahe, Svante Sture, Sten Eriksson (Lejon-

hufvud) m. fl.; men han var dem alla så öfverlägsen, att hans

vilja blef i allt bestämmande. Sedan han grundat en ärftlig

' Tre lironor begagnades såsom märke på Magnus Erikssons mynt och be-

tecknade möjligen hans tre länder Sverige, Norge och Skåne. Albrekt upp-
tog tre kronor äfven i sitt vapen. Ett lejo?i vfver tre strömmar (egent-

ligen tre bjälkar) var ursprungligen Folkungarnes vapen. Då nu lejonet

och kronorna afbildades gyllene på blått fält, så blefvo blått och gult

Sveriges färger. Först under Gustaf I begagnades den blågula flaggan

såsom kungligt örlogsmärke.



126

konungamakt, var det hans bemödande att äfven för framtiden be-

trygga den genom en ordnad drätsel och en rik skattkammare

samt genom en starh krigsmakt till lands och sjös. Konungen

var en stark hushållare och ej alltid nogräknad, när det gälde

godsförvärf. För sin och kronans räkning hade han tillegnat sig

en stor del af den gamla kyrkans gods och inkomster, långt ut-

öfver hvad Vesterås' recess medgaf. Nära 12,000 kyrkohemman

voro vid slutet af Gustafs regering komna under kronan, hvars

inkomster dessutom ökades genom en strängare ordning vid upp-

börden, genom den nj/a sÄ;a^^Zä^^mn(7 efter jordetalet ^, som konun-

gen påbörjade, samt genom utsträckning af kronans eganderätt till

allmänningsskogar, fisken, bergverk m. m. Sin enskilda förmögen-

het uppdref Gustaf till den grad, att han oaktadt alla omkost-

nader för riket lemnade efter sig endast i mynt och silfvertackor

omkr. 1,300,000 daler, en ofantlig summa för den tiden ^, samt i

jordagods mer än 2,000 gårdar, hvilka blefvo kallade de gustavi-

anska arfvegodsen.

Gustaf I är skaparen af Sveriges stående krigsmakt till

lands och af Sveriges flotta. Hans ökade inkomster satte honom

i stånd att uppsätta och underhålla en väl rustad här af omkring

15,000 man, hvilka voro förlagda rundt omkring i landet; dertill

kom adelns russtjenst, som nu blef närmare bestämd efter hvars

och ens förmögenhet. Flere fästningar nybygdes eller sattes i

bättre skick. Gustaf sökte hos sitt folk återupplifva den forna

skickligheten i sjömansyrket och skeppsbygnadskonsten; han satte

Sverige i stånd ej blott att värna sina egna kuster, utan ock att

beherska Östersjön. Vid hans död fans en väl rustad flotta af

omkring 30 större örlogsfartyg.

Sveriges näringar och handel fingo nytt lif under Gustafs

visa och kraftiga skydd. Konungen föregick i all ting med godt

exempel, i det han sjelf dref jordbruk, bergsbruk och handel i

större omfång än någon annan. Hans egna afvelsgårdar gåfvo

ett föredöme af en ordnad landthushållning, och han undervisade

bönderna muntligen och skriftligen, huru de skulle rätt häfda och

' D. v. s. efter egendomens verkliga vidd och värde, då förut alla fullsutna

i vissa fall skattat lika. I sammanhang med denna förändring upprättades

de första offentliga jonleMcker i Sverige.
2 Daler var då ännii detsamma som riksdaler, och med riksdaler menades

alltid rdr specie (4 kronor). Alltså voro 1,300,000 daler = 5,200,000

krsnor, men om i^an tillika beräknar myntvärdets fall, motsvarar denna

summa ungefär 21 millioner kronor.
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dika sina åkrar, rödja sina ängar och sköta sina ladugårdar.

Bergshandteringen idkades med stor framgång, stångjärnssmidet

infördes. Från utlandet efterskrefvos skickliga handtverkare och

konstnärer af alla slag. Handeln kunde uppblomstra, sedan

de tyska köpmännens öfvermakt blifvit bruten och godt mynt
kommit i omlopp. Småningom vande sig Svenskarne att segla

på utrikes ort och att drifva sjelfständig köpenskap. Handeln

på Llibeck öfvergafs allt mer, och Sverige utsände nu egna fartyg

till Nederland, England och Frankrike, ja, ända till Portugal.

Den andliga odlingen i landet kunde ej uppblomstra lika

fort som näringslifvet. Brytningen emellan den gamla och den nya

läran medförde i början mycken förvirring; de gamla läroanstal-

terna upplöstes, högskolan i Upsala fans ej mer, och kunskaps-

sökande ynglingar måste studera vid utländska lärosäten, såsom

Rostock och Wittenberg. De lägre skolorna deremot återupprät-

tades af Gustaf. Reformationen rotfäste sig småningom bland

folket, under ledning af den milde, saktmodige ärkebiskop Lauren-

tius Petri i Sverige, af biskop Mikael Agrikola i Finland.

Gnstaf I:s personlighet, familjeförhållanden och ålderdom.

Det led emot slutet af konung Gustafs långa, minnesrika lefnad.

I sin kraftfullaste ålder skildras han af samtida såsom en välväxt,

starkt bygd man af medellängd, med ädla anletsdrag, skarpa blå

ögon, rödlett hy, silkesgult hår och ett yfvigt böljande skägg.

Han var af naturen glad till lynnet, älskade sång och musik,

umgängeslif och oskyldiga nöjen. Han egde ett ovanligt starkt

minne och erinrade sig personer och saker, som han blott en gång

sett eller hört. Hans fel voro häftighet i lynnet, misstänksamhet

samt ett starkt förvärfsbegär. I sitt enskilda lif var han en före-

syn för sitt folk, gudfruktig och ren i sina seder, enkel och spar-

sam, en god make och fader. Hans första äktenskap, med Kata-

rina af Sachsen-Lauenburg, var mindre lyckligt. Derpå tog han

sig en maka efter sitt hjertas val, Margareta Erik^otter (Lejon-

hufvud), som skänkte honom 10 barn. På sin ålderdom gifte han

sig för tredje gången, med den unga Katarina Gustafsdotter

(Stenbock), som länge öfverlefde honom. Af det första äkten-

skapet föddes sonen Erik, arfvingen till tronen, af det andra

sönerna Johan, Magnus och Karl samt flere döttrar, bland hvilka
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Cecilia blifvit ryktbar för sin skönhet och sitt äfventyrliga lif.

Döttrarna blefvo alla gifta med tyska furstar^.

Den gamle konungen fick ej sluta sin lefnad i ostörd frid;

hans sinne oroades af bekymmer för rikets framtid, och sönerna

uppförde sig ej alltid såsom de borde mot den gamle fadern. Utan

att låta varna sig af Folkungaättens brödratvister, tilldelade Gustaf

i sitt testamente de yngre sönerna ärftliga hertigdömen

med vidsträckt makt; han ville nämligen gifva alla sina söner ett

furstligt underhåll, kanske ville han ock, då han såg sin äldste

son Eriks oförstånd och besynnerliga lynne, göra sina yngre för-

hoppningsfullare söner till stöd för tronen och ätten.

När Gustaf kände sitt slut nalkas, kallade han ständerna till

en allmän riksdag i Stochlwlm, för att högtidligen taga afsked

af sitt folk. Omgifven af alla sina söner uppträdde den vördnads-

värde landsfadern inför ständerna på rikssalen och talade till dem.

Han tackade Gud, som utsett honom till ett redskap för Sveriges

räddning ur träldomen och gjort honom till sin undersman. Väl

kunde han likna sig vid konung David, som Gud från en herde

gjorde till herre öfver sitt folk; ej kunde han sig sådant tänka,

då han för fyrtio år sedan i skog och öde fjäll måste sticka sig

undan fiendens blodtörstiga svärd. Han bad sina käre, gode

svenske män förlåta, hvad som kunde vara feladt i hans regering;

det vore ej skedt med uppsåt. Han visste, att han i mångas

tankar varit en hård konung, men den tid månde komma, då de

gerna skulle rifva honom upp ur mullen, om de kunde. Derpå

gillade ständerna konungens testamente; han tackade dem, helsade

dem till afsked med tårar i ögonen och lemnade så den djupt

rörda församlingen.

' Vasa-ätten, kungliga grenen:

Gustaf I,

g. m. 1. Katarina af Sachsen-Lauenburg.
2. Margareta Lejonhufvud.
3. Katariua Stenbock.

1. Erik XIV, 2. Johan III, Magnus, Katarina. Cecilia. Anna. Sofia. Elisabet. Karl IX,

g. m. Karin g. m. t 1595. ., g- m.
Månsdotter. 1. Katarina Ja- gifta med tyska furstar. 1. Maria afPfalz.

I gellonica. 2. Kristina afHol-

I

2. Gunilla Bjelke. stein-Oottorp.

Gustaf, Sigrid. 1. Sigismund, Anna. 2. Johan, 1. Katarina, 2. Gust. II Adolf, Karl Fil. Maria Elisab.,

t 1607. g. m. g. m. g. ra. g. m. g. m. t 1622. g. m.

Henr, Tett. 1. Anna af Maria Eli- pfalzgr. Joh. Maria Eleonora hertig Johan.

Österrike. sabet, Kasimir. af Brandenburg.
2. Konstantia t 1618. I I

af Österrike. I I

1. Vladislav, 2. Johan Kasimir, 2. Karl Fordi- Karl X Gustaf, Kristina,

kon. i Polen. kon. i Polen. uand. stamf för Pfal-

t 1648. 1672. ziska ätten.
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Kort derefter nedlades Gustaf på sotsängen ocli dog (den 29 sept.

sept.) 1560. Han ligger begrafven i Upsala domkyrka. 1560

Erik XIV.

1560—1568.

Första regeringsåren.

Erik XIV var vid sin faders död 27 år gammal. Han var

af naturen rikt begåfvad till kropp ocli själ och liade fått en

mycket vårdad uppfostran både i ridderliga och lärda idrotter.

Han var lärd och vältalig och har efterlemnat skrifter både på

svenska och latin; han var äfven en vän af skön konst samt sjöng

och tecknade väl. Men dessa rika anlag voro förenade med svåra

sedliga lyten, en sjuklig misstänksamhet, en lumpen fåfänga och

en otyglad sinlighet; och då han saknade kraft att bekämpa dessa

fel, togo de allt mer öfverhand och urartade till grymhet, feghet

och vällust, ja, slutligen till vansinne. Dåliga umgängesvänner

gåfvo näring åt hans onda böjelser. Fransmannen Beurreus, som

var hans lärare, ingaf honom smak för stjerntydningskonsten,

hvaraf hans hufvud ännu mer förvirrades.

Vid faderns död stod Erik i begrepp att resa till England,

för att fria till drottning Elisabet; han instälde nu resan och

tillträdde konungadömet. Under hans första regeringstid hade de

bättre egenskaperna i hans natur ännu öfverhand öfver de sämre;

flere af hans regeringsåtgärder vittnade om insigt och god vilja.

Ett påbud om gästgifveriers inrättande utfärdades. De gamla

räfst- och rättaretingen hade råkat i förfall; i deras ställe in-

rättade Erik XIV en ständig öfverdomstol, som kallades konun-

gens högsta nämnd. Han öppnade i Sverige en fristad för för-

följda protestanter från andra länder, och flere Hugenotter från

Frankrike togo hit sin tillflykt.

Erik var mycket angelägen att inskränka den allt för stora

makt, som enligt faderns testamente tillkom hertigarne. På en .„».

riksdag i Arboga 1561 nödgade han sina bröder att under-

skrifva de s. k. Arboga artiklar, hvarigenom hertigarne från

att vara nästan sjelfständiga furstar förvandlades till undersåtar: de

fingo ej i sina län utöfva andra höghetsrättigheter, än att uppbära

Odhner, Sver., Kor. och Danm. Historia. 6:te uppl. 9
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kronoinkomsterna samt utnämna vissa lägre tjensteraän. Derpå

firade Erik sin högtidliga kröning, som försiggick i Upsala med
en i Sverige oerhörd prakt; han bortslösade dervid en god del af

faderns mödosamt hopsparda skatter. Vid detta tillfälle instif-

tade Erik grefve- och friherrevärdigheterna, för att deri-

genom höja glansen af sitt hof. Till grefvar upphöjdes tre af

konungens närmaste fränder bland adeln : Svante Sture, Per Brahe

och Gustaf Johansson (Tre rosor); friherrar blefvo nio andra, af

ätterna Stenbock, Lejonhufvud, Oxenstjerna, Fleming, Horn, m. fl.

Dessa nya värdigheter voro i början nästan endast titlar; grefvarne

fingo af Erik förläningar, men de voro ej betydliga. Deremot

erhöll samtliga adeln 1562 flere vigtiga privilegier: konungen

nedsatte russtjenstskyldigheten samt bekräftade och utvidgade

Säter i friheten, d. v, s. rätten för en hvar adelsman att fri-

taga från russtjenst den gård, på hvilken han bodde, eller sin

sätesgård.

Erik fortsatte sitt frieri till drottning £'ZisaJe^, men utan att

komma närmare målet. Samtidigt förehade han flere andra gifter-

målsplaner. Så vände han sig, ehuru förgäfves, till den sköna drott-

ningen i Skotland Maria Stuart. Derefter föUo hans tankar på i?ena^a

af Lothringen, dotterdotter af Kristiern II och arfvinge till dennes

anspråk på Danmark och Norge; han friade ömsevis till henne

och till Kristina af Hessen, dotter af landtgrefve Filip den ädel-

modige. Till slut gifte han sig med sin frilla Karin Månsdotter,

en korporalsdotter från Norrland, som tjusat 'honom genom sin

skönhet.

Estland svenskt. Brödratvisten.

Konung Gustaf hade så mycket som möjligt undvikit att in-

blanda sig i främmande strider och sökt upprätthålla freden

i Norden. Erik XIV åtnöjde sig ej med denna försigtiga stats-

konst; ärelysten och oförvägen begagnade han sig af det första

gynsamma tillfälle till eröfringar. Ett sådant tillfälle yppade

sig på andra sidan Östersjön, då Svärdsriddarorden, som be-

herskade Livland, Estland och Kurland, började upplösas. Samt-

liga grannstater, Polen, Ryssland, Danmark och Sverige, sökte

rycka till sig bitar af den sönderfallande staten, och härom ut-

spann sig dem emellan en långvarig strid. Först inföll Rysslands

tsar, Ivan IV, i landet, och emot denne grymme fiende sökte
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Orden hjelp hos Polen, Danmark och Sverige. Ön Ösel stälde

sig under Danmarks beskydd, men ordensmästaren och ärkebisko-

pen af Riga sökte skydd hos Polens konung Sigismund August

af Jagellonska huset.

En af de mest betydande orter inom ordenslandet var den

gamla hansestaden Reval. Denna strängt protestantiska stad

fruktade föreningen med Polen och vände sig derför till Sverige

med anhållan om lijelp. I anledning häraf öfversände Erik XIV
i början af 1561 till Reval en beskickning, anförd af KlasÄ^ri-

stersson Horn ^. Denne förmådde snart staden Reval och ridder-

skapet i norra Estland att ställa sig under Sveriges skydd och

svära Erik trohetsed; derpä anlände svenskt krigsfolk och slottet,

som innehades af en polsk besättning, gaf sig. Detta var första

upphofvet till den långa striden emellan Sverige och Polen, som

blef för båda rikena så förderflig. Polen skyndade nu att ytter-

ligare befästa sin makt i landet: Orden blef fullkomligt upplöst

och Livland en polsk provins, s. å. Tillika sökte polske konun-

gen draga på sin sida hertig Johan af Finland, som ansåg sig

förorättad af Erik. Den svage och fåfänge hertigen lät locka sig

af utsigten till giftermål med polske konungens syster Katarina

(Jagellonica) och begaf sig till Polen. Oaktadt Erik förböd gifter-

målet, firade Johan sitt bröllop med den polska prinsessan; äfven

lånade han den polske konungen en penningsumma och emottog

såsom pant sju fasta slott i Livland. Derpå återvände han till

Finland. Erik hade möjligen kunnat genom försonlighet åter-

ställa det goda förhållandet till brodern, men i stället dref han

honom genom stränghet till det yttersta. Han stämde honom

inför sig att stå till ansvar för sitt beteende, och då han ej kom,

lät han de församlade ständerna döma honom såsom riksförrädare

från lif och gods. Derpå öfversändes en krigshär till Finland;

Johan, som ej var beredd på öppna fiendtligheter, inneslöt

Slägten Horn (härstammar från Brabant).
Klaa Henriksson, bosatt i Finland.

Krister „Klasson Henrik Klasson
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^sig på Åbo slott och gaf sig efter en kort belägring till fånga,

*1563. Han fördes jämte sin gemål till Sverige, och fursteparet

sattes i förvar på Gripsholms slott. Sjelfva behandlades de väl,

men af deras anhängare blefvo många afrättade.

Efter denna tilldragelse tilltog Eriks misstänksamhet på ett

betänkligt sätt: han började öfverallt spåra förrädiska anslag samt

skydda sig deremot genom spionerier och förföljelser. Den kung-

liga nämden missbrukades till ett redskap för konungens tyranni

och afkunnade flere orättvisa dödsdomar. Domstolen styrdes af

konungens förtrogne Göran Persson, en prestson från Vestman-

land, duglig och kunskapsrik, men hatfull och lågsinnad. Denne

man fick allt större välde öfver konungen och underhöll hans

misstankar emot de store. Det goda förhållandet emellan Erik

och adeln upphörde snart, och Erik gaf sitt förtroende åt män af

lägre börd samt utländingar, såsom Beurreus, de Mornay.

Nordiska sjuårskrigets utbrott och första skede.

Sveriges framgångar i Estland väckte afund och farhågor hos

den unge krigslystne danske konungen Fredrik II. Tvisten om
riksvapnet tre kronor fortgick och blef allt bittrare. Erik sökte

med våld hindra Danmarks sjöfart på de ryska hamnarna, och

konung Fredrik fängslade ett svenskt sändebud, som reste genom

hans land. Derpå, då den svenska flottan under Jakob Bagges

befäl mötte den danska vid Bornholm, uppstod en strid, och

,
denna slutade med Danskarnes nederlag, 1563. Härmed började det

'nordiska sjuårskriget, som blef i hög grad olycksbringande

för Nordens folk. Danmark slöt förbund med Liibeck och med

Polen; Sverige var således på alla sidor onihvärfdt af fiender.

Det visade sig nu, hvilka stora krafter Sverige samlat under

Gustaf I:s visa styrelse. Härens och flottans styrka blef små-

ningom fördubblad; båda sattes i ett utmärkt skick af Erik, som

var en dålig anförare, men hade goda insigter i krigsväsendet.

Kriget till lands började redan 1563, då Danskarne eröfrade

Elfsborg, Sveriges enda hamn vid Vesterhafvet. Det följande

' krigsåret var på det hela gynsamt för Sverige. En svensk här

inryckte i Jämtland och Tröndalaget, och större delen af det

nordanfjällska Norge hyllade Erik XIV. Men denna eröfring

gick snart förlorad, utom Jämtland och Härjedalen, som till
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krigets slut förblefvo i Svenskarues händer. På våren gick svenska

flottan i sjön under befäl af Jakob Bagge, som hissade sin flagg

på skeppet Mars, äfven kalladt Makalös, det största fartyg, som

dittills varit sedt i Östersjön. Han mötte den dansk-liibska

flottan under Herluf Trolles befäl nära Öland, och här stod ett

blodigt, två dagars sjöslag, som slutade så, att det svenska amiral-

skeppet skildes från den öfriga flottan och flög i luften med flere

hundra man; Jakob Bagge hade måst gifva sig fången. Nu blef

Klas Kristersson Horn öfveramiral och utkämpade mot den dansk-

liibska flottan en ärofull strid vid Ölands norra udde. Samtidigt

inbröt svenska hären under Eriks eget befäl i Bleking, ödelade

landet och nedhögg allt vapenfört manskap. Kriget fördes å ömse

sidor med en grymhet, som var ovärdig kristna menniskor och som

stegrade bitterheten emellan Nordens folk.

Aret 1565 är måhända det ärofullaste år i Sveriges j,„^

sjökrigshistoria. Den svenska flottan, förd af Klas Kristers-

son Horn, spelade mästare i Östersjön och hotade både Köben-

havn och Llibeck. Slutligen påträffade Horn den dansk-liibska

flottan söder om Bornholm och tillkämpade sig här en lysande

seger: den danske öfveramiralen tillfångatogs, och de förbundna

flottorna tvungos att helt och hållet rymma sjön. — Till lands

hade Svenskarne ej lika framgång. De intogo det starka Varherg

och förföljde med öfverlägsen styrka en dansk här, som under

Daniel Rantzaus befäl sökt undsätta staden; men då de angi-epo

Danskarne vid byn Axtorna i Halland, ledo de ett snöpligt nederlag.

År 1566 uppträdde den svenska flottan i Östersjön starkare

än någonsin, med 68 segel. Hon lade sig först i Öresund och

upptog tullen samt kämpade åter lyckligt med fienden; strax derpå

blef den danska flottan så illa tilltygad af stormen, att hon måste

äfven denna gång rymma sjön. Den oöfvervinnelige Horn kal-

lades nu af konungen till befälhafvare öfver landhären, för att

hejda Rantzaus framfart, men på resan dit dog den ädle hjelten

af pesten, och dermed hade Erik förlorat sitt bästa stöd. I Est-

land började det gå illa för Svenskarne. Och under den för-

virring, som 1567 rådde i riksstyrelsen, trängde Danskarne utan

motstånd in i hjertat af landet. På hösten s. å. bröt Rantzau

från Småland in i den rika östgötabygden och anlade der ett befäst

läger, hvarifrån Danskarne härjade och brände rundt om i land-

skapet. Slutligen blef han på alla sidor innestängd af Svenskarne

och ansågs i Danmark förlorad. Han utförde nu ett mästerligt
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återtåg: omsvärraad af fiender bauade han sig väg genom Holaveden

och kringgick på Sömmens is den farligaste delen af passet, hvarpå

han under ständiga strider genomtågade Småland och med en till

hälften sammansmält här uppnådde danska gränsen.

Sturemorden. Eriks svaghetstid och afsättning.

Konung Eriks onda böjelser hade tillväxt med hvarje år, och

äfven hans misstroende mot högadeln. Flere af de store ankla-

gades för högmålsbrott, och i synnerhet voro grefve Svante Stures

söner föremål för konungens misstankar. Erik trodde sig läsa i

stjernorna, att en Ijushårig man skulle störta honom, och hans

fruktan vände sig växelvis mot hertig Johan och grefve Svantes

äldste son, Nils Sture. Denne stäldes till rätta för några för-

summelser under kriget och måste till straff hålla ett skymfligt

intåg i hufvudstaden på en eländig häst och med en halmkrona

på hufvudet. Hans slägt och vänner härmades öfver denna ovär-

diga behandling; då blef Erik skrämd, tog herr Nils åter till nåd

och sände honom till Lothringen att afsluta konungens förlofning

med prinsessan Renata.

. Under sådana förhållanden ingick året 1567, som Erik i sin

dagbok kallat för sitt »olyckligaste år». På våren uppehöll han

sig å Svartsjö slott, sjuk både till kropp och själ och hemfallen

åt Göran Perssons onda inflytelser. Denne samlade bevis för till-

varon af en sammansvärjning mot konungen, bevis som bestodo i

lösa rykten och falska uppgifter. De misstänkte herrarne, hvar-

ibland Svante Sture och hans son Erik, Sten Eriksson Lejon-

hufvud m. fl., kallades till Svartsjö och fängslades samt fördes

derpå till Upsala, dit en allmän riksdag blifvit sammankallad.

Hit anlände vid samma tid Nils Sture, medförande Renatas ring

och jaord; äfven han kastades i fängelse. Under tiden hade Eriks

fruktan och hat stegrats ända till ursinne. I ett anfall af raseri

störtade han in i Nils Stures fängelse på Upsala slott, genom-

borrade hans arm med sin dolk och stötte ett spjut i hans bröst;

de åtföljande drabanterna fullbordade mordet. Derpå rusade han

besinningslös från slottet utåt landsbygden, endast följd af några

drabanter. Beurreus, som skyndade efter, blef nedhuggen på

stället, hvarpå Erik skickade bud till slottet, att man skulle döda

alla fångarne utom herr Sten. I följd häraf dödades Svante

Sture och hans son Erik samt två andra herrar. Innan mordet
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blef bekant, lyckades Göran Persson med lock och pock förmå stän-

derna att stadfästa en dödsdom öfver de mördade, hvarpå riks-

dagen i oordning upplöstes.

På tredje dagen efter mordet anträffades Erik, kringirrande

på landsbygden i bondekläder. Under större delen af året var

han ej vid sina sinnens fulla bruk, och styrelsen fördes af några

rådsherrar. Drifven af ångest och fruktan, lät han Göran Persson

anklagas och dömas till döden och sökte på allt sätt försona sig

med de mördades slägter, äfvensom med sin broder Johan, hvilken

han nu släppte på fri fot. Men fram på året 1568 började Erik

återfå sin helsa och sitt forna sinne. Göran Persson förklarades

oskyldig och kom åter till makt; konungen lät förkunna, att de

mördade herrarne blifvit rättvisligen dömda för majestätsbrott. Nu
kunde ingen anse sig säker, då misstankar voro detsamma som laga

bevis. En sammansvärjning bildade sig mot konungen under led-

ning af hans bröder Johan och Karl; den tredje brodern Magnus

hade i flere år varit sinnessvag. Hertigarne infunno sig ej vid

konungens bröllop med Karin Månsdotter och hennes derpå föl-

jande kröning, utan samlade i stället sina anhängare och höjde

upprorsfanan i Östergötland. Deras förnämste medhjelpare voro

Sten Eriksson Lejonhufvud och Pontus de la Gardie, en Frans-

man, som från dansk tjenst öfvergått i svensk. Hela södra Sverige

öfvergick på hertigarnes sida. Efter fruktlösa underhandlingar satte

sig Erik till motvärn och tillbakaslog upprorshären, som söderifrån

nalkades Stockholm. Hertigarne gingo då norr om Mälaren, drogo

till sig förstärkningar och slogo läger på NoiTmalm. Konungens

eget folk utlemnade den hatade Göran Persson, som lades på pin-

bänken och afrättades; derpå insläpptes de hertigliga trupperna i.-««

staden, och Erik gaf sig fången mot löfte om god behandling.

Den egentliga själen i upproret var den 18-årige hertig Karl,

och han gjorde derför anspråk på delaktighet i regeringen. Men
Johan skyndade att låta sig hyllas af rådet och uppträdde såsom

ensam regent. Han hade adeln på sin sida, och ständerna, som

sammanträdde i jan. 1569, ville ej veta af mer än en regent, utan

hyllade Johan såsom konung. Hertig Karl fogade sig häruti,

mot det att han fick tillträda sitt hertigdöme (största delen af

Södermanland och Närike samt Värmland) och befriades från de

vilkor, som stadgats i Arboga artiklar. Erik och hans afkomma
förklarades för alltid skilda från Sveriges krona; han sjelf skulle

för hela sin lifstid hållas i fångsligt, dock furstligt, förvar.
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Det Erik gifna löftet om god behandling uppfyldes under den

första tiden illa. Medan han satt fången på Stockholms slott var

han underkastad en ovärdig behandling; han blef till och med öfver-

fallen med hugg och slag af sin väktare och beröfvad sina kläder.

Men detta ändrades under den följande fängelsetiden, hvilken han

tillbragte på flere olika slott, såsom Äbo, Gripsholm, Örhyhus.

I början fingo Eriks maka och barn dela hans fängelse. Emeller-

tid lefde Johan i en ständig ångest, att Erik skulle komma på fri

fot, en farhåga, som stegrades genom flere sammansvärjningar till

Eriks förmån. Den farligaste anstiftades bland de skotska lego-

trupperna af Mornay och slutade med dennes afrättning. Johan

utverkade rådets tillstånd att afdagataga Erik, i fall något försök

gjordes att befria honom, och hans väktare fingo noggrann före-

skrift huru det borde ske. Det är sannolikt, att befallningen verk-

Ifjw ligen kom att utföras, och att det var af gift, som Erik afled på
Örbyhus slott 1577.

Erik XIV öfverlefdes länge af sin gemål Karin Månsdotter,

som efter hans död erhöll några gårdar i Finland och der bodde

till sin död. Med henne hade Erik flere barn, af hvilka dock blott

två hunno mogen ålder. Sonen Gustaf, som tidigt skickades från

Sverige hade ärft faderns underliga lynne, förde ett äfventyrligt,

kringflackande lif i främmande land och dog i Ryssland i armod.

Johan III.

1568—1592.

Första regeringsåren. Danska och ryska krigen.

Sveriges tillstånd vid Erik XIV:s afsättning var lika bedröf-

ligt som det varit blomstrande vid hans tronbestigning, och Johan

III var ej rätte mannen att återställa rikets forna välmakt. Han
var till lynnet vek, obeslutsam och vankelmodig, men på samma
gång häftig och despotisk; dessutom var han ytterst fåfäng och

hyste öfverdrifna föreställningar om sig sjelf och sin kungliga hög-

het. Han egde mycken lärdom, men förstod ej att rätt använda

sina kunskaper.

Då Johan hade rådet och adeln att tacka för sin krona, så

skyndade han att belöna dem med nya förmåner. De adliga
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privilegier, som konung Johan utfärdade vid sin kröning 1569, --»jv

nedsatte russtjenstskyldigheten och medgåfvo fattiga adelsmän rätt

att behålla adelskapet äfven utan gods och russtjenst; dermed var

grunden lagd till en ohesuten hördsadel i Sverige. I mål rörande

lif och ära skulle adelsmän dömas blott af sina likar; den kung-

liga nämden upphäfdes. Den högre adeln g)'nnades särskildt af

konungen. Grefskapen ökades betydligt, och äfven friherrarne er-

höllo stora förläningar, s. k. friherrskap; dessa förläningar gingo

i arf på manssidan enligt förstfödslorätt, både grefvar och friherrar

egde domsrätt öfver sina underhafvande och uppburo deras krono-

utskylder.

Genom Johans tronbestigning upphörde kriget med Polen af

sig sjelft. Med Danmark blef kriget efter en längre vapenhvila

förnyadt, och Danskarne återtogo Varherg, men man var å ömse

sidor trött vid den långa striden och slöt derfiir under kejsarens

bemedling fred i Stettin 1570. Sverige återfick Elfsborg, men^"*''

måste derför återställa Jämtland och Härjedalen samt erlägga

150,000 r:dr, tvisten om tre kronor uppsköts, Sveriges konung af-

sade sig alla anspråk på danska och norska provinser, äfven på

Gotland, och Danmarks konung uppgaf sina anspråk på Sverige,

hvarmed Kalmar-unionen var uttryckligen upphäfd. Freden gälde

äfven Ltibeck, som nu för sista gången uppträdt såsom krig-

förande makt.

Redan innan freden i Stettin hunnit afslutas, utbröto fiendt-

ligheter med Ryssland, hvars tsar, Ivan IV, var Eriks vän och

Johans personlige fiende. Kriget fortgick de följande åren och be-

stod mest i härjningar och belägringar. Ryssarne öfversvämmade

Estland med oordnade härmassor och begingo de förskräckligaste

grymheter. Emot dem kunde Svenskarne uppställa blott mindre

härar bestående af utländska legoknektar, hvilka ofta gjorde myteri

eller slogos sins emellan. På detta sätt gick småningom hela Est-

land utom Reval förloradt. Men vid år 1578 skedde ett omslag.

Den nye konungen i Polen Stefan Bdtori, gift med en syster till

Johans gemål, lät sina trupper förena sig med de svenska, hvilka

nu började gå anfallsvis till väga. Ännu afgjordare blef Sven-

skarnes framgång, sedan Johan lemnat befälet åt den tappre Pontus

de la Gardie. Denne eröfrade Keksholms län, öfvergick på isen

Finska viken och föll Ryssarne i ryggen, intog derpå med stor-

mande hand Narva och eröfrade en stor del af det öfriga Inger-

manland. Detta nedslog den tyranniske tsarens öfvermod: han
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måste tigga fred af Polen, ocli med Sverige slöt han (1583) ett

stillestånd, som lemnade Svenskarne i besittning af de sista

eröfringarna.

Den liturgiska striden. Brödratvisten.

Medan detta tilldrog sig vid östra gränsen, hade man inom

landet varit mest upptagen af kyrkliga angelägenheter. Re-

formationen hade dittills fortskridit lugnt och ostördt under led-

ning af den vördnadsvärde ärkebiskop Laurentius Petri. Hans

sista verk var den evangeliska kyrkoordning, som antogs af prester-

skapet på ett kyrkomöte i Upsala 1572. Men denna kyrkoordning

förmådde ej skydda svenska kyrkan mot de faror, som nu hotade

henne. Den katolska kyrkan hade genom reformationen blifvit skakad

1 sina grundvalar, men hon hade sedan dess småningom återvunnit

sina krafter. Medan protestantismen söndrades ^i stridiga sekter,

blef katolicismen åter stark och enig; påfvarne forbundo sig med

Europas mäktigaste furstehus, det hahsburgska, för att tillintet-

göra reformationen; den järnhårde Filip II i Spanien qväste kät-

tarne med verldsliga vapen, medan Jesuiterna snärjde själarne 1

sina nät. De vände snart sin uppmärksamhet äfven till Sverige

och dess konung. . Johan var vacklande i religionen såsom i allt

annat. Han hade under sin fängelsetid sysselsatt sig med teologiska

studier och grubblerier och såväl derigenom som genom sin katolska

gemåls inverkan börjat aflägsna sig från protestantismen; han ville

medla mellan de båda motsatta troslärorna genom att återgå till

den äldsta kristna kyrkans ståndpunkt. I detta syftemål började

han nu omskapa den svenska kyrkan. Efter den gamle Lauren-

tius' Petri död utnämde han till ärkebiskop dennes måg och namne,

en böjlig och eftergifven man, som han förmådde till stora afvi-

kelser från protestantismen. Sjelf lade Johan största vigten på de

kyrkliga ceremonierna och utarbetade derför med tillhjelp af sin

sekreterare Petrus Fechten en liturgi (gudstjenstordning), som

återinförde flere katolska kyrkobruk och en del af den latinska

.KH«niessan. Denna liturgi, kallad röda boken, påtrugades ständerna

på en riksdag i Stockholm 1577. Redan förut hade Johan emot-

tagit flere förstuckna Jesuiter och gjort en af dem. Norrmannen

Laurentius, kallad Kloster- Lasse, till lärare vid en skola i Stock-

holm. Nu ankom äfven en påflig legat, jesuiten Possevino, och

inför honom förklarade sig Johan vilja öfvergå till katolska läran,
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i förhoppning att påfven skulle godkänna vissa af honom uppgjorda

förmedlingsförslag. Men då påfven ej gjorde honom till viljes här-

uti, svalnade hastigt hans katolska nit; Jesuiterna gjorde sig ha-

tade och måste lemna landet, och efter drottning Katarinas död

öfvergaf Johan helt och hållet katolicismen. Deremot höll han så

mycket envisare fast vid sin liturgi och förfor med mycken sträng-

het mot de prester, som gjorde motstånd: han smädade dem, kal-

lande dem »olärde stympare, åsnehufvuden och satanister», samt

afsatte och förföljde dem.

De af konungen förföljde presterna togo sin tillflykt till hertig

Karl, som var en ifrig protestant och vägrade att införa litur-

gien i sitt hertigdöme. Det fans äfven andra tvistepunkter emellan

bröderna: Johan sökte nämligen inskränka den hertigliga makten.

På konungens sida stod hela den mäktiga högadeln, med hvilken

Johan förband sig ännu närmare genom att ingå nytt äktenskap

med den unga fröken Gunilla Bjelke. De förnämste bland adeln

på den tiden voro: den gamle drotsen Per Brahe d. ii., den lärde

och statskloke Erik Sparre, den sluge Hogenskild Bjelke, dennes

broder Ture, Gustaf och Sten Baner, bröderna Stenbock, den råe

men kraftfulle Klas Fleming m. fl. Dessa herrar ådrogo sig redan

nu hertigens vrede och misstroende genom att understödja konun-

gens planer. För att undvika öppen biytning nödgades Karl slutligen

gifva efter i de flesta punkter, dock ej i religionsfrågan. En förlik-

ning slöts emellan bröderna på riksdagen i Vadstena (1587).

Polska tronföljden. Brytningen emellan Johan och rådet.

Under riksdagen kom underrättelse, att konung Stefan i Polen

aflidit, och en uppmaning från hans enka, att Johans son Sigis-

mund borde söka vinna Polens tron. Johan hade redan länge

hyst dylika planer för sin son och fördenskull tillåtit, att han

af sin mor uppfostrades i den katolska läran. Konungen be-

slöt nu att fullfölja dessa planer och afsände till valriksdagen

i Polen en beskickning, som anfördes af Erik Sparre. Det blef

ett stormigt valmöte, och flere tronsökande uppträdde; slutligen

genomdrefs Sigismunds val till polsk konung, men endast der-

igenom att de svenska sändebuden lofvade, att Estland skulle af-

trädas till Polen. Nu ångrade sig Johan och ville ej släppa sin

son, men lät slutligen af rådet öfvertala sig dertill. Sigismund



140

n- begaf sig till Polen och hyllades der såsom konung, oaktadt han

ej ville gifva något löfte om Estlands afträdelse, 1587. I Polen

mötte honom idel faror och bekymmer; den svage, osjelfständige

Sigismund blef en lekboll i den oroliga polska adelns händer.

Under konung Johans regering hade Sverige gått allt mer

tillbaka i välstånd, makt och inre ordning. Riksstyrelsen fördes

af Johan på en gång godtyckligt och slappt; han gick rådet förbi

och använde i dess ställe sekreterare af lägre stånd, hvilka voro

hans lydiga redskap, men på samma gång bedrogo honom. Fogdar

och herremän började åter fara godtyckligt fram, skinna kronan

och förtrycka allmogen. Konungen bortslösade rikets medel på

stora bygnadsarbeten och onyttigt prål, medan han ofta saknade

tillgång till de allra nödvändigaste utgifter, så att fästningar och

och flotta förföllo och krigsfolket fick lida nöd. För att öka sina

inkomster, tillgrep Johan det förderfliga medlet att försämra myn-

tet. På detta sätt sjönk folket allt djupare i armod; handel och

näringar afstannade, och många gårdar blefvo öde. — Hertig-

dömet utgjorde ett lysande undantag från det allmänna förfallet,

ty der iakttogs ordning och sparsamhet i styrelsen samt sträng

tillsyn öfver fogdar och adel. Värmlands rika järngrufvor bör-

jade nu på allvar bearbetas ; flere städer anlades. Men hela riket

led naturligtvis af de långvariga krigen och deras menliga följder,

hvartill slutligen äfven kommo missväxt, hungersnöd och pest.

Sådant var rikets tillstånd, då Johan med ett lysande följe

och en ansenlig krigsmakt begaf sig till Reval, för att möta sin

son Sigismund, 1589. Hans hufvudafsigt med detta möte var att

mv förmå Sigismund att öfvergifva Polen och åtei^ända hem. Denna

plan yppades först, sedan de båda konungarne sammanträffat i

Reval, men den mötte det starkaste motstånd både hos Svenskar

och Polackar. Det svenska riksrådet jämte adeln och krigs-

befälet inlemnade till konungarne flere skrifvelser, i hvilka de skil-

drade landets nöd med mörka färger och varnade för de olyckor,

som skulle följa af Sigismunds hemresa, såsom fiendskap med

Polen m. m. Johan var dock obeveklig, ända till dess miss-

nöjet bland krigsfolket blef hotande; då måste han gifva vika.

Sigismund slet sig ur faderns armar och återreste till Polen, Johan

gick ombord på sin flotta med vrede och hämdetankar i hjertat.

Efter hemkomsten från Reval gaf konungen snart luft åt sin

förbittring mot riksrådet, hvilket han numer kallade rikets

oråd. Han försonade sig med sin broder Karl och lät honom
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till och med sköta en god del af regeringen, en förändring som

lände konungen och riket till stort gagn. Sjelf sysselsatte han

sig mest med de misstänkte rådsherrarne. Flere af dem, såsom

Erik Sparre, bröderna Bjelke och Baner ra. fl. stäldes till ansvar

för sitt beteende, först inför konungen, derpå inför ständerna.

Dessa kunde icke döma de anklagade, då alla bevis saknades;

icke desto mindre höllos de i fängsligt förvar, och hvarken Karls

bemedling eller Sigismunds förböner kunde utverka deras befrielse.

Emellertid hade Ryssarne vid stilleståndets slut förnyat

kriget och med en stor härsmakt ryckt emot Narva (1590). För

att rädda denna fästning och dermed hela Estland, slöt befal-

hafvaren, Karl Henriksson Horn, med fienderna ett fördrag, hvar-

igenom han afträdde till dem vissa orter. Häröfver förbittrades

konungen högeligen och lät fängsla befälhafvarne; Karl Hornblef

till och med dömd till döden och fick först på afrättsplatsen nåd.

Kriget utbröt åter och gick illa för Svenskarne, till dess befälet

öfvertogs af riksmarsken Klas Fleming, hvilken slog Ryssarne

och trängde djupt in i fiendens land.

Johan blef under sin sista regeringstid allt dystrare och ret-

ligare till lynnet. Allt gick honom emot: han insåg, att liturgien

skulle falla med hans död, att Polens krona endast skulle bringa

olycka öfver hans son, och att han låtit högadeln växa sig öfver

hufvudet. Detta medvetande fylde hans själ med bitterhet. Her-

tig Karl var den ende, som hade makt öfver konungen, men äfven

honom började han misstänka, sedan hertigen efter sin första

gemåls död ingått nytt äktenskap. Ar 1592 insjuknade Johan i imt

sin helsot och dog på hösten s. å.; på dödsbädden återgaf han de

fängne rådsherrarne friheten. Han efterlemnade tre barn: af sitt

förra äktenskap Sigismund och Anna, af det senare Johan, hertig

af Östergötland.

Sigismund.

1592—1599.

Upsala möte. Sigismnnds första besök.

Den liturgiska striden var ingalunda eu olycka för Sveriges kyrka

och folk. Reformationen hade i Sverige mindre framgått ur folkets
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behof af något bättre, än ur ett kungligt maktbud och de yttre för-

hållandenas tvång. Hon rönte derför länge motstånd hos den stora

massan af folket, och af de högre klasserna var hon mer omfattad med
förståndet, än med hjertat och öfvertygelsen. När derför pröfningens-

tid kom, afföllo de fleste; både adel och presterskap böjde sig fegt för

den kungliga viljan. Men det fans äfven de, som hade mod att kärapa

och lida för sin tro; genom deras föredöme och genom den allmänna

oron i landet väcktes folket ur sin andliga dvala och började genom-
trängas af en lefvande tro på reformationens sanningar.

Vid konung Johans död kände svenska folket, att det stod

vid en afgörande vändpunkt. Man förutsåg nämligen, att Sigis-

mund, som var en ifrig katolik och förföljde protestanterna i Polen,

skulle uppbjuda alla sina krafter för att nedslå kätteriet äfven i

Sverige. Det gälde således att antingen med kraft värna sin

andliga frihet eller att med ens kastas tillbaka i det påfviska

mörkret. Lyckligtvis var Sveriges folk i denna sak enigt och

hade i spetsen för sig en man med okuflig vilja, stark tro och

oförskräckt mod; denne man var hertig Karl. Han öfvertog

genast riksstyrelsen tillsammans med rådet och öfverenskom

med detta, att de skulle ansvara för regeringen en för alla och alla

för en. Sigismund anmodade sjelf sin farbror att föra styrelsen,

tills han hunne anlända.

Den nya regeringens förnämsta uppgift blef att före Sigis-

munds ankomst stadga de kyrkliga förhållandena och att

for detta ändamål sammankalla det kyrkomöte, som länge varit

påtänkt. Rådet önskade blott ett prestmöte, men hertigen ville

ej, att presterna skulle ensamma afgöra en sak, som rörde hela

folket, och genomdref, att äfven verldslige män tillkallades. I

Upsala församlade sig alltså, utom hertigen och rådet, 340 p re-

ster, många af adeln samt ombud från en del städer; dock del-

togo endast presterna och rådet i öfverläggningarna. Till mötets

ordförande valdes professor Nikolaus Botniensis, som under Johans

tid lidit för den rätta tron. Först erkändes enhälligt, att den

heliga skrift vore enda rättesnöret för menniskans tro, derpå att

skriftens lära vore rätt förklarad i de tre symbola^ samt i den

Augsburgska bekännelsen, hvilken, författad af Melanchton,

blifvit framlagd af de tyska Lutheranerna på riksdagen i Augs-

burg 1530. Härmed var svenska kyrkans trosbekännelse fast-

stäld, och sedan de närvarande lofvat för sin tro våga lif och

' Det Apostoliska, NiceuBka och Athanasianska; se kyrkohistorien.
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blod, utropade ordföranden med hög röst: »nu är Sverige blifvetmars

en man, och alle hafva vi en Gud» (den 5 mars 1593). Genom ett 159S

följande beslut afskafFades Johans liturgi, och den gamla ordningen

i kyrkans styrelse, gudstjenst och undervisning återstäldes. Flere

lediga biskopsämbeten besattes med pålitliga personer; ärkebiskop

blef den nitiske, men häftige Abraham Angermannus. Det beslöts

äfven, att Upsala universitet skulle återupprättas. Hertig Karl,

som hyllade kalvinistiska åsigter, var missnöjd öfver den sträng-

het, hvarmed äfven dessa åsigter förkastades af mötet, men uuder-

skref dock mötets beslut; detta blef derefter kringskickadt i lands-

orten, för att äfven der uppläsas och underskrifvas.

Upsala möte blef afgörande för Sveriges framtid. Derigenom

räddades reformationen i Sverige och genom Sverige sedermera i

hela Europa. Den lutherska kyrkan hade nu slagit fasta rötter

i Sveriges land och kunde sedan fritt och kraftigt uppblomstra.

Tvänne rådsherrar afreste till Polen, för att utverka konungens

bekräftelse på Upsala mötes beslut, men de möttes af ett tvärt

nej. Sigismund var nu alldeles indragen i det katolska partiets

nät: han var genom sitt giftermål med den österrikiska prinsessan

Anna nära förbunden med det habsburgska huset, och af påfven

emottog han både råd och penningar. Till Sverige medföljde

honom såsom rådgifvare påflige legaten Malaspina. Omgifven af

ett lysande följe ankom konungen till Stockholm på hösten

1593 och mottogs der af hertigen och rådet samt en del af rikets

ständer. Sigismund afvisade hårdnackadt alla uppmaningar att

bekräfta de fattade besluten och gifva sitt folk betryggande försäk-

ringar. Han var nog oklok att genast stöta sig med Svenskarne,

i det han omgaf sig med Polackar och Jesuiter och lemnade ka-

tolikerna fritt spel. Stämningen blef allt bittrare mellan Sven-

skar och Polackar, presterna å ömse sidor utforo mot hvarandra

från predikstolarne, och det kom till blodiga slagsmål på gatorna,

ja, i sjelfva Riddarholmskyrkan. Slutligen måste rådet begära

hjelp af hertig Karl, som under tiden vistades i sitt hertigdöme.

Hertigen infann sig i spetsen för 3000 man i Upsala, dit konun-

gen, åtföljd af ständerna, begifvit sig för att fira sin faders be-

grafning. Här fortsattes underhandlingarna. Förgäfves sökte Sigis-

mund att söndra hertigen från ständerna och dessa inbördes, för-

gäfves sökte han komma ifrån saken genom undanflykter; då her-

tigen till slut hotade att hemförlofva ständerna utan hyllning, om
ej konungen inom 24 timmar fogade sig efter deras önskan, måste
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han gifva vika. Vid sin högtidliga kröning i Upsala domkyrka

lofvade Sigismund med dyr ed att upprätthålla Upsala mötes be-

slut, ej på något sätt förnärma landets antagna religion och i

rikets tjenst blott använda dem, som voro af denna lära.

Genom ståndaktighet och endrägt hade ständerna besegrat

Sigismunds halsstarrighet. Men dermed var ej faran förbi. Den

samvetslöse Malaspina intalade konungen att afgifva en hemlig

protest mot den svurna eden och förklarade honom derigenom löst

från denna. I följd häraf började Sigismund genast efter åter-

komsten till Stockholm uppenbart bryta sina löften. Han inrät-

tade på flere ställen katolsk gudstjenst och utnämde katoliken

Erik Brahe till höfding öfver Stockholm, Upland och Norrland.

I Stockholm växte katolikernas öfvermod och fiendskapen emellan

de båda religionernas bekännare, till dess på sommaren 1594

Sigismund återvände till Polen.

Brytningen emellan Sigismund och hertig Karl.

Sigismund lemnade allt efter sig i oordning. Visserligen upp-

drog han regeringen i Sverige åt hertig Karl och rikets råd,

men derjämte tillsatte han i landskapen ståthållare, som voro obe-

roende af regeringen och blott lydde Sigismunds befallningar från

Polen. Härmed kunde ej hertigen och rådet låta sig nöja; de

förkastade konungens anordning af styrelsen såsom olaglig. De
kunde dock ej förmå alla ståthållare till lydnad, t. ex. bröderna

Stenbock i Götaland och deras svåger Klas Fleming^ i Fin-

land. Den senare söndrade sig helt och hållet från Sverige; han

tog hela flottan med sig till Finland och underhöll der en betyd-

lig krigsmakt, äfven sedan fred blifvit sluten med Ryssland.

Denna fred kom 1595 till stånd i Téusina^, på vilkor att Sverige

Slägten Fleming (från Flandern):

Klaus Fleming, Invandrad från Danmark före 1400.

Erik, amiral, riksråd.

Klas, frih., riksmarsk, stäth. i Finland, t 1597.

g. m. Ebba Stenbock. ', ,,..,, - , «, „ *}..i,^n „'° Klas, t 11)44, amiral, oiverstathallare.

Johan, halsb. 159y.
Herman, pres. i réduktl^s-kollegium.

Klas, pres. i reduktions-kommissionen.

^ Egentligen Täysinä, en by i Ingermanland nära Narva.
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behöll hela Estland och Nar v a med område, men återlämnade

Keksholms län.

När Sigismund fick veta, huru regeringen i Stockholm ordnat

styrelsen, ogillade han hvad som skett. Då blefvo rådsherrarne

betänksamme och begynde skilja sig från hertigen; han åter sökte

stöd hos rikets ständer och i synnerhet de lägre stånden, som

voro honom varmt tillgifna. Han sammankallade på hösten 1595 ..„-

en allmän riksdag i Söderköping och nödgade äfven rådet att der

infinna sig, ehuru det tog föga del i förhandlingarna. Ständerna

gillade den anordning af styrelsen, som var vidtagen, och erkände

hertigen såsom riksföreståndare samt uppdrog åt honom att

styra riket med råds rade, så länge konungen var i Polen. Slut-

ligen talade Karl på stadens torg till ständerna och lät dem af-

lägga ed på att vara honom lydiga och att gemensamt ansvara

för riksdagsbeslutet. Detta beslut kringsändes derpå öfverallt i

landsorten och underskrefs af alla folkklasser; det sattes ock i

rerket öfver hela riket med undantag af Finland, hvarest Fleming,

stödd på en stark krigsmakt, framhärdade i sitt trots.

Då Karl såg, att han motarbetades af herrarne, nedlade han

tills vidare regeringen och vädjade åter till en allmän riksdag.

Sigismund uppdrog regeringen åt rådet och förböd riksdagen. Det

oaktadt sammankommo ständerna på hertigens kallelse talrikt till

Arboga 1597, men blott en rådsherre infann sig. Det var första .-Ay

gången ständerna handlade på egen hand, oberoende af rådet; de

visste ej, om de egde rätt dertill, men bönderna nödgade med hot

och larm de motsträfvige att gifva efter för hertigens vilja; det

beslöts sålunda, att man skulle stå fast vid Söderköpings beslut

och straffa dera, som ej rättade sig derefter. Ständerna bådo

hertigen förlika sig med rådet, men dess förnämsta medlemmar

begåfvo sig inom kort till Polen.

Det hade alltså efter hand kommit till fullständig brytning

emellan hertigen och ständerna å ena sidan, konungen och rådet

å den andra. Det inbördes kriget hade redan 1596 utbrutit

i Finland, der allmogen i Österbotten, Tavastland och Savolaks

reste sig emot Flemings och hans krigsfolks förtryck. Detta krig,

det s. k. Klubbekriget, fördes å ömse sidor med stor grymhet och

slutade med böndernas nederlag. Kort derpå afled Fleming och

efterträddes af den käcke Arvid Stålarm, som med framgång för-

svarade Finland mot hertigen. — Ännu ett försök gjordes till en

fredlig uppgörelse af tvisten; men dä konungen fordrade, att her-

Odhner, Sver., Nor. och Danm. Historia. 6:te uppl. 10
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tigen skulle underkasta sig, och denne, att konungen skulle in-

finna sig i Sverige utan krigsmakt, så blef ingenting deraf, och

man vädjade slutligen till svärdet. Den kamp, som förestod,

var åtgörande ej blott för Sveriges framtid, den var af stor vigt

för hela Europa, ty på den berodde, om Sverige skulle återföras

under det påfliga oket eller blifva en af protestantismens för-

kämpar. Emellertid var Sigismund ännu Sveriges laglige konung,

och derför funnos många fosterlandsvänner på den tiden, som

ansågo för en pligt att sluta sig till honom.

Sigismands andra besök och afsättning.

Medan hertig Karl i Sverige rustade sig och å nyo försäkrade

sig om ständernas bistånd, samlade Sigismund en styrka af om-

kring 5,000 man och begaf sig, åtföljd af denna och de svenske

flyktingarne, från Danzig till Kalmar, sommaren 1598. Planen

var, att hertigen skulle samtidigt anfallas af Stålarm med Fin-

narne; dessa landstego ock på kusten af Roslagen, men de kommo
för tidigt och måste genast återvända till Finland. Bättre fram-

gång hade konungen sjelf: Kalmar öppnade sina portar, Stock-

holm förklarade sig för honom, så ock adeln och krigsfolket i

större delen af Götaland. Karl hade sitt förnämsta stöd i sitt

hertigdöme; Dalkarlarne reste sig till hans hjelp, och allmogen

öfver hela riket var honom tillgifven. De båda härarne när-

made sig hvarandra i Östergötland. Efter fruktlösa underhand-

lingar ryckte hertigen mot Stegehorg, der konungen befann sig

med sin här; han var der nära att blifva kringräud af de kung-

lige, men undkom genom Sigismunds obeslutsamhet. Kort derpå

anlände hertigens flotta till Stegeborg, konungen drog sig inåt

landet till Linköping. Hertigen följde efter med sin här och

gjorde (den 25 sept.) ett anfall på de kungliga trupperna, som

) voro uppstälda nära staden vid broarna öfver Stångån, stora och

lilla Stångebro. Efter en häftig strid måste den kungliga hären

vika på alla punkter. Konungen begärde nu stillestånd och erhöll

det, på vilkor att han genast utlemnade till hertigen de fem råds-

herrar, som följt honom från Polen, nämligen Erik Sparre, Gustaf

och Sten Baner, Ture Bjelke och Göran Posse. Derpå återupptogs

underhandlingen, och ett fördrag afslöts i Linköping. Genom

detta fördrag utfäste sig konungen till afväpning och glömska af
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det framfarna; lian skulle bortsända sitt utländska krigsfolk, begifva

sig till Stockholm och återtaga regeringen samt inom kort samman-
kalla riksdag. Men i stället för att fullgöra dessa löften, seg-

lade Sigismund till Kalmar och derifrån tillbaka till Polen, be-

sluten att snart återvända med en starkare krigsmakt. Han åter-

såg aldrig mer sitt fädernerike.

Sedan konungen brutit det sista fördraget, började hertigen

förfara strängare mot hans anhängare. Mänga kastades i fängelse

och förlorade sin egendom. Hertig Karl utvaldes i början af år

1599 af ständerna till regerande arffurste och drog derpå

till Kalmar, hvars besättning efter ett tappert försvar måste gifva

sig. Befälhafvaren Johan Sparre (Eriks broder) och några andra

afrättades såsom förrädare. På en riksdag i Stockholm s. å. upp-

sade ständerna Sigismund tro och lydnad, men de erkände hans

son Vladislavs rätt, i fall denne inom ett år infunne sig i riket

och uppfostrades i den evangeliska läran. Derpå öfvergick her-

tigen till Finland, slog den kungliga hären och underlade sig

landet. En blodig räfst anstäldes med det finska krigsbefälet, som

så länge trotsat hertigen: blott i Abo blefvo omkr. 20 personer

afrättade, deribland Klas Flemings unge son Johan. Dessa blods-

utgjutelser äro en mörk fläck på Karls minne. Karl kunde ej

glömma och förlåta, han straffade stundom sina enskilda fiender

såsom rikets förrädare.

Sigismund satt overksam i Polen, medan hans vänner ledo

för honom. Det blef ej något af det påtänkta nya tåget mot

Sverige; konungen var slapp och senfärdig, och Polackarne gjorde

svårigheter. I Polen regerade Sigismund ända till sin död 1632;

han gjorde sig derunder känd såsom en from och välvillig man,

men bragte genom sin svaghet och sin blinda hängifvenhet för

katolicismen många olyckor öfver Polen. Detta rikes förfall har

med honom tagit sin början. Genom honom invecklades Polen i

det långa tronföljdskriget med Sverige, som blef så förderfligt och

ej slutades fullkomligt förr än 1660.

Med sina gemåler, systrarna Anna och Konstantia af Öster-

rike, hade Sigismund tre söner, af hvilka de båda äldre, Vladislav

och Johan Kasimir, efter hvarandra blefvo konungar i Polen och

voro de siste manlige afkomlingarne af Vasa-ätten.
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Karl IX.

1599—1611.

Karl näpser högadeln och återställer lugnet. Polska kriget.

Den ende af Gustaf- l:s söner, som ärft faderns stora egen-

skaper, var den yngste bland dem. Vi hafva redan lärt känna

honom såsom en statsklok och skarpsinnig, modig och kraftfull

furste, snabb i beslut och handling, sträng och obeveklig mot sina

fiender, ja, stundom hård och hämdlysten. Till lynnet var han

häftig och uppbrusande, grof och våldsam, och fruktansvärd, när

han blef vred. Han egde ej faderns försigtighet, men väl hans

outtröttliga arbetskraft, drift och företagsamhet; ingenting var

honom främmande, hans verksamhet omfattade det minsta som

det största. I likhet med sina bröder hade han fått en god upp-

fostran och en mångsidig bildning.

Sedan långt tillbaka hade Karl betraktat rikets råd med miss-

trogna blickar; han misstänkte rådsherrarne för att vilja återställa

valriket och det gamla rådsväldet. Han hade dem nu i sin hand

och beslöt att för framtiden stäfja deras planer. I februari 1600

sammanträdde en riksdag i Linköping, och här skulle de fäng-

^ siade herrarne dömas. Det nedsattes en utomordentlig domstol,

inför hvilken Karl sjelf uppträdde såsom åklagare mot 8 af rikets

råd och 5 andra herrar. De anklagades att hafva drifvit förrä-

diska stämplingar emot riket och hertig Karl, att hafva brutit

emot Söderköpings beslut och rådt Sigismund att föra utländsk

krigshär mot fäderneslandet. Några erkände sig skyldiga, begärde

och erhöllo nåd; de öfrige dömdes till döden. Inga förböner, ej

häller knäfall och tårar af de dömdes hustrur och barn, kunde be-

veka hertigen. Sålunda afrättades i Linköping riksråden Erik

Sparre, Ture Bjelke, Gustaf och Ste7i Baner samt krigsmannen

Bengt Falk. De gingo modigt till döden och bedyrade intill det

sista sin oskuld. Deras behandling var utan tvifvel för hård, de

uppoffrades till betryggande af landets framtida lugn. Längre fram

afrättades ännu en af de anklagade stormännen, den gamle Hogen-

skild Bjelke; andra sutto i fängelse; många gingo i landsflykt, och

deras egendom indrogs. Det var en tid af tvedrägt och förföljelse.
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Men Sverige var ej endast hemsökt af inre oro; den yttre

ställningen var jämväl bekymmersam och hotande. Från Polen

var ej annat än krig att vänta, derför öfvergick Karl med en krigs-

här till andra sidan Östersjön (1600) och intog större delen af

Livland, som dock snart gick åter förloradt. Polackarne voro

genom sitt förträffliga rytteri öfverlägsna på öppna fältet; deremot

försvarade sig Svenskarne med framgång i fästningarna. Så blef

hela polska hären i tre månader uppehållen framför borgen Wolmar,

som försvarades med lysande tapperhet af de båda stridskamraterna

Karl Karlsson Gyllenhjelm, hertigens naturlige son, och Jakoh

Pontusson de la Gardie. Till slut måste de gifva sig fångna och

höllos sedan i en långvarig och svår fångenskap i Polen.

På återvägen från Estland besökte Karl Finland och uppe-

höll sig der någon tid; han afhjelpte allmogens klagomål, straffade

oredliga tjenstemän och stäfjade adelns sjelfvåld. Derpå återvände

han hem landvägen norr om Bottniska viken, och var han den

förste regent, som besökt dessa aflägsna bygder. Efter hans åter-

komst sammanträdde en riksdag i Stockholm 1602. Nu liksom

vid Linköpings riksdag erbödo ständerna kronan åt hertig Karl,

men han tvekade, ty efter Sigismunds och hans barns afsättning

egde hertig Johan närmaste rätten till tronen, och Karl var i detta

hänseende mycket samvetsgrann. Deremot blef riksstyrelsen

bättre ordnad, och då det gamla riksrådet var så godt som upp-

löst, utsagos nya rådsherrar, deribland fem höga riksämbetsmän,

nämligen riksdrots, riksmarsk, riksamiral, rikskansler och riksskatt-

mästare.

Den inre och yttre oron fortfor: kriget i Livland gick illa,

och inom landet upptäcktes hemliga stämplingar. Härom öfver-

lade Karl med ständerna på en riksdag i Norrköping, 1604. Nu
afsade sig hertig Johan högtidligen sin rätt till kronan, och Karl

började antaga konunganamn, ehuru han i ännu tre år uppsköt

sin kröning. Tillika blef tronföljden närmare bestämd genom

Norrköpings arfförening, enligt hvilken arfsrätten tillhörde <

först Karls manliga afkomlingar, dernäst hertig Johans, och slut-

ligen på vissa vilkor äfven den qvinliga linien. Det beslöts vidare,

att inga främmande religionsbekännare skulle lidas inom riket, samt

att inga kronans gods och räntor finge bortskänkas till evärdelig

egendom, utan att alla förläningar skulle, när innehafvarens man-
liga afkomma utslocknade, återfalla till kronan (s. k. Norrköpings-

besluts-gods).
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Karl beslöt att ännu en gång försöka sin lycka mot Polac-

karne. Med en betydlig styrka öfvergick han för andra gängen

Östersjön, landade vid Dynas utlopp och började belägra Riga.

Från Estland erhöll han förstärkning och ryckte derpå mot den

polska undsättningshären, som stod ej långt derifrån vid iiTzVÄi/ioZm.

Ehuru Svenskarne voro mer än dubbelt så många som fienderna,

ledo de dock genom sin egen oförsigtighet och det polska rytteriets

öfverlägsenhet ett fullkomligt nederlag: Karls närmaste man, Anders

Lennartsson, stupade, och konungen sjelf, som fått sin häst skjuten

under sig, räddades endast genom sjelfuppoflfring af Livländaren

Henrik Vrede, hvilken lemnade konungen sin häst och derpå ned-

^""^ höggs af fienden, 1605. Detta slag fick dock ej några vigtigare

följder, ty inom kort utbröto i Polen inre oroligheter, hvilka hin-

drade Sigismund att draga nytta af sin seger.

Ryska och danska krigen.

Karl IX sökte stärka sig emot Polen genom förbindelse med

Ryssland, hvilket rike äfven hotades af Polackarne, och han slöt

med ryske tsaren Vassilij ett fördrag, enligt hvilket han skulle

bistå tsaren med 5,000 man och derför erhålla Keksholms län,

1609. Jakob de la Gardie^ fick högsta befälet öfver hjelp-

hären; han ryckte in i Ryssland, förenade sig i Novgorod med

tsarens tappre frände furst Mikael och fortsatte jämte honom

tåget till Moskva, som belägrades af en upprorshär. De båda

härförarne lyckades befria Moskva och intågade i staden under

folkets jubel; men den ädle Mikael föll snart ofi"er för sina fien-

ders anslag, och när de la Gardie i förening med en rysk här

tågade mot de anryckande Polackarne, flydde Ryssarne, hvarpå

de la Gardies folk, mest legoknektar, öfvergick till fienden. Endast

400 man förblefvo trogna, och med dem begaf sig de la Gardie

på hemvägen, medan tsar Vassilij afsattes och inspärrades i ett

kloster. När de la Gardie återkommit till svenska gränsen, sam-

' Slägten de la Gardie (från södra Frankrike):

Pontus de la Gardie, friherre, drunknade 1585,

g. m. en naturlig dotter af Johan III.
'

Jakob t lt'iä2,

Grefve till Leckö, riksmarsk. g. m. Ebba Brahe.

Magnus Gabriel, + IfiSO, Axel Julius,

rikskansler, g. m. Maria Eufrosyne, Frfm honom härstammft
Karl X Gustafs syster. de yngre slägtleden.
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lade han en här, eröfrade Keksholms slott och län samt intog

genom öfverrumpling den stora staden Novgorod, 1611.

Konung Karl var under sina sista lefnadsår upptagen af vid-

sträckta framtidsplaner. Han förutsåg, att en stor strid förestod

emellan de ka^tolska och de protestantiska makterna i Europa,

och omfattade med ifver konung Henrik IV:s plan att bilda ett

stort förbund mot det habsburgska huset i Österrike och Spanien.

Han satte sig fördenskull i förbindelse med England, Nederlän-

derna, Frankrike och de protestantiske furstarne i Tyskland. Det

var äfven derför, som han ville försona de båda protestantiska

religionssamfunden, det lutherska och det reformerta, och sökte

stäfja presternas ofcirdragsamhet emot de reformerte. Han var sjelf

grundligt hemmastadd i teologien, utgaf teologiska arbeten och väx-

lade stridsskrifter med ärkebiskopen.

Karl IX:s sista år fördystrades af sjuklighet och växande

faror. Han träffades af ett slaganfall, hvilket förlamade hans kropp,

men ej hans eldiga själ, och dertill hotades han af ett nytt krig,

med Danmark. Den unge, ärelystne konung Kristian IV åter-

upplifvade den gamla tvisten om tre kronor; Karl IX å sin sida

ville taga i besittning den del af Finmarken, som Ryssland hade

afträdt till Sverige genom Teusinska freden, men som i sjelfva

verket var ett gammalt norskt skattland. Ändtligen var den af

Karl anlagda staden Göteborg en nagel i ögat på Kristian. Både

Karl och ständerna önskade högeligen fred med Danmark, och de

senare rådde till eftergifvenhet, men derom ville den gamle konungen

ej höra talas; ständerna måste bevilja, hvad han fordrade i folk

och gärder. Den sextonårige Gustaf Adolf var nu faderns stöd

och öfvertog det mesta af krigsbestyren.

Det nya kriget emellan Sverige och Danmark, som blifvit

kalladt Kalmarkriget, utbröt 1611. Danmark var vida bättre IfiH

rustadt till lands och sjös än Sverige, som dessutom hade två

andra krig att föra. Konung Kristian lade sig framför det väl

befästa Kalmar slott och belägrade detta, då Karl och Gustaf

Adolf ankommo med svenska hären och intogo ett befäst läger i

närheten. Nu företogo de fiendtliga härarne fruktlösa stormningar

mot hvarandras läger; under tiden utförde Gustaf Adolf sin första

krigsbragd, i det han bemäktigade sig Danskarnes förrådsplats,

Kristianopel i Bleking, men deremot kom Kalmar slott genom

befälhafvarens förräderi i Danskarnes händer. Detta härmade Karl

så, att han utmanade danske konungen till envig, men denne be-
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svarade utmaningen med plumpt hån. — På hösten afstannade

kriget; Kristian återvände till Danmark, Karl och Gustaf Adolf

begåfvo sig på färd till Stockholm, men den gamle konungen in-

löll sjuknade på vägen och dog i Nyköping, (d. 30 oktober) 1611.

Karl IX:s inre styrelse.

Få regenter hafva på så kort tid och under en sådan oro ut^

rättat så mycket, som Karl IX. Nästan på alla styrelsens om-
råden har Karl ingripit med sin ordnande hand, i det han dels

återstält sin faders förfallna inrättningar, dels skapat nya. Han
medhann dock endast förberedelser, och det var derför han med
en blick på den förhoppningsfulle sonen plägade säga: ille faciet

{han skall göra't). I all ting rådförde sig Karl med rikets stän-

der, hvilka från hans tid fingo ett regelbundet inflytande på sty-

relsen; deremot försvagades rådets makt. På de lägre klasserna

stödde sig Karl förnämligast och kallades derför af adeln »bonde-

konungen». Bättsväseyidet förbättrades på flere sätt: allmänna

landslagen blef nu först utgifven af trycket, flere nya lagförslag ut-

arbetades, och rättsskipningen ordnades. Öfver fogdar och ämbets-

män höll Karl sträng uppsigt. — Inom krigsväsendet har Karl IX
lagt grund till den inrättning, som blifvit kallad indelningsverket,

och äfven på annat sätt stärkt Sveriges försvarskraft. — Liksom

fadern var Karl IX en stark hushållare och satte ordning i rikets

drätsel. De förfallna näringarna började åter uppblomstra, hvar-

till i synnerhet bidrog ett ordnadt myntväsen; stångjärnssmidet

utbreddes öfver hela landet, och järnmanufakturen uppdrefs betydligt.

Såsom hertig och konung har Karl anlagt åtskilliga nya städer, der-

ibland (gamla) Göteborg. — Ej mindre sträckte Karl sin omvård-

nad till den andliga odlingen. Det var han, som 1595 återupprät-

tade Upsala universitet, hvilket kort derefter kunde fira sin första

magister-promotion.

Karl IX var två gånger gift. Först med den milda Maria

af Pfalz, af hvilket äktenskap blott ett barn nådde mogen ålder,

dottern Katarina, sedermera gift med pfalzgrefven Jolian Kasimir

och stammoder för det pfalziska konungahuset. Med sin andra

gemål, den stränga, kraftfulla Kristina af Holstein-Gottorp, egde

han sönerna Gustaf Adolf och Karl Filip samt dottern Maria

Elisabet, gift med sin frände hertig Johan af Östergötland.
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Vi känna redan af det föregående, huru Kristiern II i Dan-

mark och Norge påbörjade samma reformer, som Gustaf I sedan

genomförde i Sverige, nämligen en stärkt konungamakt, kyrko-

reformationen och frigörelsen från Hansan, men huru han genom

sin våldsamma framfart förderfvade sin sak. Hans farbror Fredrik

I (1523—33) hade vunnit sina kronor med adelns och med Llibecks

bistånd. Till belöning gaf han adeln en nästan oinskränkt rätt

öfver dess underhafvande och lät bödeln uppbränna Kristiern II:s

folkvänliga lagar; åt Liibeck gaf han såsom lön Bornholm på 50

år. Fredrik I och hans son Kristian voro ifriga vänner af refor-

mationen, som hastigt grep omkring sig i olika delar af Danmark.

Den förste danske reformatorn var Hans Tausen, son af en smed

på Fyen, och det nya testamentet öfversattes af den lärde Kristiern

Pedersen. Fåfängt var det katolska presterskapets motstånd.

Det stora krig, som utbröt efter Fredrik I:s död, grefve-

fejden, blef, ehuru det ej fördes för religionens skull, dock af-

görande för reformationens öde i Danmark. Den segrande konung

Kristian III och adeln voro ifriga Lutheianer. Strax efter

Köbenhavns eröfring 1536 läto konungen och rådet fängsla bisko- ,„„„

parne, och på en allmän riksdag i Köbenhavn s. å. beslöts, att

den evangeliska kyrkan skulle införas i Danmark och kyrkans

öfverflödiga egodelar indragas; dessa tillföllo hufvudsakligen kronan

och användes dels för statens behof, dels till skolväsendet och åter-

upprättelse af Köbenhavns universitet. Klostren upplöstes små-

ningom. Från Tyskland inkallades Luthers vän doktor Bugen-

hagen, för att ordna det nya kyrkoväsendet, och detta fick sin af-

slutning genom ordinantien af 1539.

Grefvefejden blef afgörande äfven för Norges öde. Der hade

ärkebiskop Olaf i Trondhjem arbetat på att skilja Norge från Dan-

mark; men de öfrige rådsherrarne voro dansksinnade, och folket

var likgiltigt; ärkebiskopen måste derför fly, och landet hyllade ,.,„-

utan motstånd Kristian III, 1537. Redan på riksdagen i Köben-

havn hade konungen måst lofva den danska adeln, att Norge ej

vidare skulle vara ett eget konungarike, utan blott en »ledamot»

(d. v. s. provins) af Danmarks rike. Detta löfte blef dock ej all-



154

deles uppfyldt. Visserligen upphäfdes Norges särskilda riks-

råd, och landet styrdes derefter af det danska rådet, men det kal-

lades fortfarande konungarike och behöll sin egen lagstiftning och

sitt gamla samhällsskick. Det blef således ett lydrike under

Danmark. Reformationen infördes i Norge genom regeringens be-

fallning, men allmogen fortfor länge att vara den gamla läran till-

gifven. På Island bibehöll sig katolicismen längst (till 1550).

Adeln blef nu, efter den katolska kyrkans fall, det herskande

ståndet i Danmark. Adeln hade uteslutande tillträde till riks-

rådet; en del af de kyrkliga godsen kom i dess händer, och efter

grefvefejden nedsjönk större delen af Danmarks allmoge i lifegen-

skap under adeln. Bondeståndet upphörde snart att taga del i

riksdagarne, äfven prester och borgare hade vid dem föga att säga.

Bland adeln i de särskilda landskapen utsåg konungen medlem-

mame af riksrådet, hvilket med konungen delade makten. De

förnämste i rådet voro rikshofjnästaren, de båda kanslererna, mar-

sken och amiralen.

Kristian III var en gudfruktig, mild och rättskaffens konung,

som ville sitt land väl ; men han hade fått en tysk uppfostran och

blef derigenom främmande för sitt folk. Han begick den oklok-

J5II heten, att han 1544 delade Slesvig och Holstein med sina

bröder^, af hvilka den ene, ^c^oZ/, grundade hertigdömet Holstein-

Gottorp samt blef stamfader för en svensk konungaätt och en

rysk kejsarätt. Det Holstein-Gottorpska furstehuset blef i det föl-

.w-AJande en af Danmarks bittraste fiender. — Kristian III dog 1559,

och den gamle Kristiern II följde honom s. å. i grafven.

Fredrik II var redan i faderns lifstid utvald till hans efter-

trädare. Strax efter sin tronbestigning gjorde han i förening med

sina farbröder ett infall i kustlandet Ditmarsken och tvang dess

trotsiga bönder att underkasta sig. Sin andel af hertigdömena de-

lade han ytterligare med sin broder Hans, som blef hertig till

• Oldenburgska huset (forts, från sid. 93):
Fredrik I, t I"-:'---

Kristiiin III, t '5öd. Hans d. ä. Adolf, hertig af Holstein-Gottorp.

Fredrik II, t 1:8', g. m. Iilagnus,bisk. Hans d. y., hertig till Johan Adolf. Kristina, g. m.
Sofia af Mecklenburg. af Ösel. Sönderborg.stamfad.

j

Karl IX.

I

förliuiernaAuguslen-

I

borg och GlUcksborg.

Anna, g. m. Jakob I Kristian IV, Fredrik,

af England. t 16 1^:.

HedvigEleonora, g. m. Kristian Albrekt, stamf.

Karl X Gustaf. förde Holstein-Gottorp-
ska husen i Sverige

och Ryssland.
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Sönderhorg och stamfader för flere hertigliga linier, den Augusten-

horgska, Glucksborgska m. fl.; dessa voro dock. ej liksom den Hol-

stein-Gottorpska regerande furstehus. — Det nordiska sjuårs-

kriget tjenade blott till att öka de nordiska rikenas inbördes

split och försvaga deras krafter. Likväl bidrog den vunna krigs-

äran att gifva lyftning åt Danmarks adel, som nu hade sin mest

lysande tid och utmärkte sig både i krigiska och fredliga värf.

Daniel Rantzaus och Herluf Trolles bedrifter i kriget med Sverige

äro redan omtalade, den store astronomen Tyge Brahe stude-

rade stjernorna från sin präktiga borg på ön Hven, och Hvit-

feldt begynde snart sin berömda danska krönika. Rundt om i

landet uppfördes nya herregårdar och slott, hvaribland märkes

Kronhorg^ som skulle beherska Sundet och bevaka den vigtiga

tulluppbörden. Skuggsidan i denna tafla var allmogens förtryck

och ringaktningen för de oadliga klasserna. — Under Fredrik

II:s regering blef Ösel danskt, och ön Bornholm återlemnades af

Liibeckarne.

Afven konung Fredrik lät under sin lifstid hylla sin son såsom

tronföljare. När Fredrik II 1588 dog, var Kristian IV ännu

icke myndig, hvarför styrelsen öfvertogs, i hertigdömena af den

kloka enkedrottning Sofia, i konungariket af fyra riksråd. Den

unge konungen, som erhöll en mycket vårdad uppfostran, tillträdde

regeringen vid 20 års ålder (1596). Han blef en i många hänseen-

den utmärkt konung. Då hans regering till största delen hör till

nästa tidehvarf, skola vi der i ett sammanhang omtala hans regent-

verksamhet.

Norge började mot tidehvarfvets slut att i stillhet stärka

sina medtagna krafter. Genom reformationen spreds större upp-

lysning i landet; handel och sjöfart uppblomstrade småningom.

Allmogen bibehöll här sin gamla frihet, oaktadt den danska adeln

vann insteg äfven i Norge. Underkastelsen under Danmark med-

förde åtminstone den fördelen, att Norge nu fick en ordentlig re-

gering. Liksom Danmark var Norge indeladt i län; länsmannen

på Akershus kallades tillika ståthållare öfver Norge.
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Geografisk öfversigt.

Sverige söker förgäfves utvidga sig på Danmarks bekostnad

(Bohuslän svenskt 1523—32) och måste i stället formligen afträda

ön Gotland 1570. Deremot ökades dess område vid Svärds-

riddarordens upplösning 1561 med Re v al och Estland, hvartill

senare kom en del af Ingermanland (Nar va med område); det

innehade tidtals äfven Keksholms län samt delar af Livland. At
norr och nordost var Sveriges gräns fortfarande obestämd och

omtvistad: Sverige gjorde anspråk på norska Finmarken vid Is-

hafvet, men måste slutligen afstå derifrån.

Under detta tidehvarf började konungarne utdela stora ärft-

liga län i Sverige, nämligen hertigdömen, gref- och frihen-skap.

Hertigdömena voro följande

:

1. Egentliga Finland (Åbo län) med Satakunda och

Åland samt en del af Nyland. Innehades (1556—63) af Johan

III såsom hertig.

2. Östergötland (vestra delen) och Dal, jämte några

härad af Vestergötland och Småland. Innehades af hertig Magnus

(några få år), sedermera af hertig Johan, Johan III:s yngre son

(1606—18).

3. Södermanland (till största delen), Närike och Värm-
land, hvartill sedan lades två härad i Vestergötland. Inne-

hades först af Karl IX såsom hertig (1569—99), derefter af hans

yngre son Karl Filip (1611—22).

De äldsta o^refskapen voro: 1. Vestervik för Sturarne, 2. Visings-

borg för Braiie-slägten, .3. Bogesund för Tre rosor, 4. Raseborg för

Lejonhufvud, 5. Leckö för de la Gardie, 6. Södra Möre för Oxenstjerna

(de två sistnämda tillhöra dock nästa tidehvarf.)

Landet hade ännu ej någon fast administrativ indelning; de

särskilda landsdelarne styrdes af ståthållare, befallningsmän och

fogdar, hvilkas områden växlade till storleken.

Af de gamla fästena hade många blifvit förstörda under

unionstidens strider. I detta tidehvarf voro de förnämsta följande.

Vid Östersjön: Stockholm, Nyköping, Stegeborg och Kalmar; vid

Vesterhafvet: Elfsborg och Gullherg ; i det inre af landet: Vad-

stena, Jönköping och Kronoberg (nya). Upsala och Gripsholms

slott voro mer afsedda till residens. I Finland qvarstodo de flesta

af de gamla slotten.
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Bland nyanlagda städer märkas: Helsingfors, anlagdt af

Gustaf I, Hernösand och Hudiksvall af Johan III, Alariestad,

Karlstad, gamla Göteborg, Vasa och Uleåhorg af Karl IX.

Ddomarks välde ökades med ön Ösel samt med D i tm ar-

sken; deremot innehades Bornholm i 50 år af Liibeckarne.

Afven i Danmark upprättades ärftliga hertigdömen; de förnäm-

sta voro:

1. Holstein-Gottorp, bestående af södra Slesvig med
slottet Gottorp, en del af mellersta Slesvig samt stycken af Hol-

stein.

2. Sönderborg (öarna Als, Ärö m. m.), hvars hertigar

dock ej voro regerande furstar.

Norges område blef oförändradt. Akershus förblef landets

hufvudort i politiskt hänseende, Bergen dess vigtigaste handels-

stad. Hamar och Sarpshorg förstördes under sjuårskriget.

Återblick på reformationstiden.

Sverige utgick ur Kalmar-unionen med friska och obrutna krafter

samt med en nationalkänsla, som stegrats genom den hårda, men seger-

rika kampen för rikets sjelfständighet; svenska folket var, såsom Gustaf

I yttrade, »ett styfsint och för storverk fallet folkw. Danmarks krafter

åter voro försvagade genom unionsstriderna, och Kristiern ILs försök

att med de lägre klassernas bistånd pånyttföda landet ledde blott till

adelsväldets befästande och allmogens förnedring. Norge var så van-

mäktigt, att det ej längre förmådde utgöra ett eget rike, utan måste
sluta sig till ettdera af grannrikena, och det blef Danmark. Den be-

klagligaste följden af unionsstriderna var den bitterhet, de uppväckt
emellan Svenskar och Danskar. Denna var likväl i början ej värre, än
att Gustaf I och Kristian III kunde förena sina krafter till en gemen-
sam nordisk politik; men det grymma, blodiga sjuårskriget förvandlade

bitterheten till nation alhat, ett hat, som länge blef en förbannelse

för Nordens folk och dref dem att försvaga hvarandra till deras gemen-
samma fienders båtnad. — Under hela detta tidehvarf voro de båda
nordiska rikena ungefär jämnstarka. Sverige och Danmark började i

denna tid taga en lifligare del i de allmänna europeiska förhållan-
dena, och därtill bidrogo i synnerhet två tilldragelser: reformationen,

som närmade alla protestantiska makter till hvarandra och förenade dem
till försvar mot katolicismen, samt uj)plösningen af Svärdsriddarorden,
hvars område blef ett tvisteämne mellan Sverige, Danmark, Ryssland
och Polen. Dessa fyra stater utgjorde länge en statsgrupp för sig.
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Den vigtigaste förändringen i Sveriges samhällsskick på denna tid

var kronans ärftlighet och konungamaktens starka tillväxt; Dan-
mark deremot förblef ett valrike. Medan i Danmark konungens händer

bundos genom en utförlig handfästning, var konungamakten i Sverige

i början endast inskränkt genom konungaeden, som var ganska obe-

stämd. Då nu adeln var försvagad genom Kristiern II, och kyrkans

makt bröts genom reformationen, så fans under Gustaf I ingen mot-

vigt mot konungamakten, som också under senare hälften af hans re-

gering var nästan oinskränkt. Under Erik XIV och Johan III gick

det tillbaka för konungamakten, hvilken i Sverige liksom i Danmark
försvagade sig sjelf genom att upprätta ärftliga hertigdömen; der-

till kom konungarues personliga svaghet, splitet inom konungahuset,

samt högadelns och rådets växande makt. Karl IX upphäfde unionen

med Polen, näpste rådet och räddade arfriket, men han gjorde det med
ständernas tillhjelp, och derför blefvo dessa numer en makt i riket vid

sidan af konungen.

Rikets ständer hade ännu ingen i lag bestämd myndighet, men
de tillegnade sig småningom den lagstiftnings- och beskattningsmakt,

som enligt lagen ännu tillhörde landskapstiugen. Lagen kände ännu

ingen annan målsman för hela folket, än riksrådet, och detta var

också ständernas hufvud och ledare. Men från Karl IX:s tid började

ständerna uppträda oberoende af riksrådet, och rådet, som ville anses

för en sjelfständig makt, en medlare mellan konung och folk, förkla-

rades vara till för att råda och ej regera. Liksom ständerna ännu ej

egde någon bestämd myndighet, så egde de ej häller någon fast och

stadgad ordning eller sammansättning. An rådplägade konungen blott

med rikets råd, än tillkallades äfven andra herrar (herredagar och ut-

skottsmöten), än rådplägades med allmogen vid landsting och mark-

nader, än sammankallades samtliga ständerna, bestående af riksråd, adel

och krigsbefäl, prester, köpstadsmän samt bönder och bergsmän, hvilka

brukade fördela sig i fyra stånd, adel, presterskap, borgerskap och allmoge.

Adeln riktades genom indragningen af kyrkogodsen och de ärftliga

förläningarna; den återvann genom konungahusets oenighet och Johan III:s

vidsträckta privilegier en stor del af sin forna makt och hämmades blott

för en kort tid genom Karl IX:s stränghet. Adeln var ännu ej skarpt

skild från de öfriga samhällsklasserna, ty ännu var russtjensten och ej

börden grund för frälserätten. Presterskapets ställning var helt och

hållet förändrad: det var ej mer ett mäktigt frälsestånd, jämlikt med
adeln, och räknade ej längre stormän och rådsherrar bland sina med-

lemmar; det lägre presterskapet hade fått en vida större betydenhet än

förr, och ståndet hade nu många gemensamma intressen med borgare

och bönder. Borger skåpet var det svagaste ståndet; ty väl gyn-

nades städerna på bekostnad af landsbygden, men de kunde ej komma
sig upp i följd af de ständiga krigen, den allmänna fattigdomen och

adelns friheter. Bondeståndet led visserligen mycket af adelns privi-

legier och förläningar, men i tider af oro och strid, såsom under Gustaf

I och Karl IX, återvann allmogen sin forna betydelse samt bibehöll i

alla skiften sin frihet och sin röst i allmänna angelägenheter.
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Rikets styrelse och förvaltning egde ännu ingen bestämd ord-

ning; allt berodde pä konungens personliga kraft, och när denna var

otillräcklig, såsom under Erik XIV och Johan III, råkade allt i förfall.

Eådet var, såsom vi sett, ej någon fast ämbetsmyndighet vid konungens

sida, utan sammankallades blott för att säga sin mening i vigtiga frågor.

Konungen hade väl ett kansli till sitt biträde, men detta bestod mest

af underordnade personer, sekreterare utan anseende och sjelfständighet.

Gustaf I inrättade dessutom en räkningekammare, Erik XIV en högsta

domstol, och Karl IX sökte ordna landtregerijigen^, men ingenting

häraf kom i detta tidehvarf till stadga. Så mycket hade dock Gustaf

I:s kraftiga styrelse uträttat, att statens rätt och makt var upphöjd

öfver alla enskilda intressen, klasser och samfund.

Reformationen var bättre förberedd och genomfördes hastigare

i Danmark än i Sverige; i Danmark gjordes ej häller något allvarligt

försök att återställa katolicismen. Derför alstrade reformationen i detta

land genast en högre odling. I Sverige deremot mognade reforma-

tionens frukter först i nästa tidehvarf; både universitet och skolväsen

befunno sig länge i förfall, och literaturen var nästan obetydligare än

i slutet af medeltiden. Den förnämste författaren på svenska språket

var Olaus Petri; hans mästerliga svenska krönika och den svenska

bibelöfversättningen, som under Laurentius' Petri ledning fullbordades

1541, äro de vigtigaste skrifter från denna tid och lade grunden till det

nyare svenska skriftspråket. På latin författades historiska arbeten af

Sveriges sista katolska ärkebiskopar, bröderna Johannes och Olaus Magni.

Gustaf I:s tre söner, Erik XIV, Johan III och Karl IX, utmärkte sig

såsom författare, i synnerhet i teologien, som var tidens älsklingsstudium;

såväl dessa konungar som flere deras samtida bland adeln, t. ex. Per

Brahe, Erik Sparre, Ture Bjelke, stodo på höjden af sin tids bildning.

Lefnadssättet fortfor hela denna tid att bibehålla forntidens

enkelhet, och utlandets seder fingo blott långsamt insteg. Gustaf I

öfvervakade sjelf åkerbruket pä sina afvelsgårdar, och hans drottningar

förestodo visthusen och ladugårdarne. Vid högtidliga tillfällen utveck-

lades mycken prakt i klädedrägt och bordsilfver samt öfverflöd i mat

och dryck, men deremellan rådde den största tarflighet, till och med
vid hofvet: tapeterna voro flyttbara och användes ej dagligen, i stället

för stolar begagnades väggfasta bänkar med dynor; porslin fans ännu

ej, knif, gaffel och sked måste gästerna sjelfva medtaga till gästabud.

Man färdades vanligen till häst, och åkdon voro tämligen sällsynta.

De flesta herregårdar voro ännu timrade af trä och täckta med torf,

försedda med loft samt svalar och trappor löpande på yttersidan af

huset; fönstren voro små, och glasrutor funnos ej allestädes.

' Med landtregeringen menas styrelsen af landets särskilda delar.
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II. Nyare Tidens andra tidehvarf.

1611—1718.

Allmänna grunddrag.

Sverige uppstiger under Gustaf Adolfs ledning till en europeisk

stormakt; det blifver tillika den herskande makten i Norden på be-

kostnad af Eyssland, Polen och Danmark, hvilka dock slutligen förena

sig till Sveriges störtande. Adelns öfvermakt framkallar både i Sverige

och Danmark en brytning, hvarigenom konungen med de ofrälse stån-

dens bistånd gör sig enväldig. Förvaltningen ordnas, och odlingen gör

stora framstear.

Sveriges storhetstid.

Gustaf II Adolf.

1611—1632.

Tronbestigningen. Danska och ryska krigen.

Gustaf II Adolf, Sveriges störste konung och en af de yppersta

konungar verldsliistorien har att omtala, föddes på Stockholms

|-Qj slott den 9 december 1594. Han erhöll en sorgfällig uppfostran i

alla de stycken, som det höfves en regent att känna. Hans lärare,

den lärde och vältalige Johan Skytte, undervisade honom grundligt

i äldre och nyare språk, i statskunskap och historia; af andra

inhämtade han krigsvetenskap och ridderliga färdigheter, och hans

fader gjorde honom tidigt förtrogen med statssaker. Gossens ly-

sande naturgåfvor, brinnande vetgirighet och hugstora sinnelag

föste vid honom de största förhoppningar. Redan vid 16 års ålder

började han taga en verksam del i styrelsen och hade ej fylt 17 år,

då han i Kalmarkriget utförde sin första hjeltebragd.

Ständerna hade i Norrköpings arfförening erkänt Gustaf Adolf

såsom tronföljare, men i sitt testamente hade Karl IX lem-

nat ständerna fritt val emellan Gustaf Adolf och hertig Johan.
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Derför blef den förre ej genast konung, utan enkedrottningen och

Johan förestodo styrelsen, till dess riksdagen i Nyköping samman-

trädt. Här afsade sig Johan ånyo sina anspråk, och Gustaf Adolf ,«ii

hyllades såsom konung. Oaktadt sin ungdom förklarades han

genast myndig. Han afgaf en utfiJrlig konungaförsäkran, i

hvilken han lofvade att ej stifta lag, ej häller börja krig och sluta

fred utan rådets och ständernas samtycke, och att ej sammankalla

riksdag utan rådets bifall. Adeln begagnade tillfället att åt sig ut-

verka vidsträckta privilegier. Genom sin mildhet och försonlighet

emot de landsflyktige herrar, som ville återvända till fädernes-

landet, vann den unge konungen adelns tillgifvenhet, och denna

delades af alla samhällsklasser. Både inom folk och konungahus

rådde endrägt, och alla lifvades af den bästa anda; blott derigenom

kunde det utarmade och af 50-åriga krig hemsökta Sverige bestå

i den strid, det hade att utkämpa mot tre tiender på en gång.

Till sin kansler utsåg Gustaf Adolf den 28-årige Axel Oxen-
stjerna, som blef hans trogne vän i alla skiften, hans outtröttlige

medhjelpare i alla foretag.

Då Gustaf Adolfs fredsanbud afslogos af Kristian IV, så upp-

lagade kriget med Danmark ånyo, och de största ansträng-

ningar gjordes, för att hålla fienden från hjertat af landet. Pa
vintern 1612 gjorde Gustaf Adolf ett infall i Skåne, men blef

under återvägen angripen af en öfverlägsen styrka; när han på

flykten red öfver den tillfrusna Vittsjön, brast isen under honom,

han var nära att drunkna, men räddades af sina följeslagare.

Under sommarfalttåget lyckades konung Kristian intaga Elfsborg

och lät sina trupper öfversvämma Vestergötland, medan en annan

dansk styrka eröfrade Öland och härjade i norra Småland. Afven

till sjös hade Danskarne öfverhand: den danska flottan under Kri-

stians eget befäl visade sig utanför Vaxholm, och den svenska

undvek strid. Men Kristian den IV:s tillgångar voro snart ut-

tömda, och dertill uppmanades han af alla protestantiska makter till

fred. Under bemedling af den engelske konungen Jakob I, Kristian

IV:s svåger, öppnades underhandlingar i Knäröd ^, och här slöts'"'^

i början af 1613 fred på vilkor, som voro ganska härda for Sverige.

Ömsesidiga eröfringar återstäldes, med undantag af Elfsborg, som

skulle lösas af Sverige med en million riksdaler och jämte sju

härad af Vestergötland stanna såsom pant hos Danmark i sex år,

inom hvilken tid lösen skulle betalas. Sverige afstod sina anspråk

' En by vid Lagaån i Halland.

Odhner, Sver.. i\'or. o. Danm. Historia. 6:te uppl. H
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på Finmarken och medgaf Danmark rätt att begagna tre kronor

i sitt vapen; deremot beviljade Danmark tullfrihet för svenska

fartyg i Öresund. Sålunda måste Sverige för andra gången åter-

lösa sin enda besittning vid Vesterhafvet ocli erlade derför en af

de drygaste bevillningar, som någonsin utgått i Sverige. En million

riksdaler var en ofantlig summa på en tid, då en riksdaler^ var

priset på en tunna råg. Folket suckade under den tunga bördan,

och konungen måste sända sitt eget silfver på myntverket.

Under det danska kriget rådde lyckligtvis vapenhvila med

Polen, men deremot fortgick alltjämt det ryska kriget. Jakob

de la Gardie eröfrade Ingermanland och förmådde Novgorod med

hela nordvestra Ryssland att begära konungens yngre broder Karl

Filip till tsar. Men dennes afresa till Ryssland fördröjdes, och då

han slutligen ankom till gränsen, var det för sent: Ryssame hade

redan gjort sitt val och utkorat till tsar en infödd Ryss, den unge

Mikael Romdnov, 1613. Härmed var det ryska riket återupp-

rättadt, och kriget började nu föras med större kraft emot Sven-

skarne. Dessa behöllo dock sin gamla iifverlägsenhet öfver Rys-

sarne och segrade på alla punkter, anförda af Jakob de la Gardie,

Evert Horn och konungen sjelf, som tvänne gånger reste öfver till

krigsskådeplatsen. Det största företaget under detta krig varPZg-

skovs belägring, hvarvid den tappre Evert Horn stupade. Äfven

nu erböd konung Jakob i England sin bemedling, och efter långa

^"''underhandlingar kom freden 1617 till stånd i Stolbova^. Sve-

rige behöll östra Karelen eller det så kallade K eksholms län

samt Ingermanland med der varande fästen, men återlemnade

sina andra eröfringar; handeln blef fri mellan båda rikena.

Genom freden i Stolbova hade Sverige ändtligen vunnit en

säker gräns emot Ryssland, hvars stora och för Sverige hotande

makt Gustaf Adolf förutsåg. Då han kungjorde den slutna freden

för ständerna vid kröningsriksdagen 1617, visade han dem de stora

fördelar, som vunnits. Ryssland vore nu stängdt trån Östersjön,

och Sverige på sin östra gräns skyddadt genom en rad af last-

ningar, genom ödemarker och sjöar, deribland den stora Ladoga-

sjön; det skulle blifva Ryssen svårt att hoppa öfver den bäcken.

Den ryska handeln kunde Svenskarne nu draga till sig, och i det

ouppodlade Ingermanland öppnade sig nya fält för svensk arbets-

flit. Det var ett stort arf, Gustaf Adolf härmed gaf åt efterverlden

' D. v. 8. en riksdaler specie (4 kronor).

* En by, ett stycke söder om Ladoga.
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att bevara, men tillika ett farligt art", ty Ryssland måste förr eller

senare söka tränga sig fram till Östersjön.

Efter det ryska krigets slut inträdde den fredligaste tiden af

Gustaf Adolfs regering, i det vapnen för det mesta hvilade i fyra år.

Gustaf Adolfs personlighet, samtida och inre styrelse.

Gustaf Adolf var en hög\'äxt och reslig man; han var starkt

bygd och fyllig och blef med tiden tämligen fet. Han hade ett

äkta nordiskt utseende: frisk, rödlett hy, klarblå ögon, samt liår,

mustacher och pipskägg af ljusgul färg. Anletsdragen voro regel-

bundna, blicken uttrycksfull. Hans umgängessätt var ädelt, värdigt

ocli intagande; väl hände det stundom äfven honom, att det heta

vasablodet kom att sjuda öfver, men han ångrade sig genast, ty

hans hjerta var mildt och försonligt. Under sin fiirsta regeringstid

var han ej fri från ungdomligt lättsinne, men öfvei^vann snart detta

fel och blef i sin mannaålder en af de ädlaste och renaste karaktärer,

som historien vet att omtala. Religionens sanningar hade genom-

trängt hans hela väsen: »han var en gudfruktig herre i alla sina

gerningar in i döden». Såsom konung visade han en förunderlig

mångsidighet; han var förtrogen med alla styrelsens grenar och

omfattade med sitt intresse de minsta som de största frågor. Med
ett skarpt, beräknande förstånd och en liflig inbillningskraft före-

nade han en kraftig vilja, som ej visste af några hinder. Bland alla

Sveriges konungar är han kanske den störste statsmannen. Och dock

anses han af somliga vara ännu större såsom härförare; kriget var

hans älsklingsyrke, och krigskonsten blef genom honom omskapad.

Han stod ock på höjden af sin tids bildning, hans förmåga att i

tal och skrift uttrycka sina tankar har ej af många blifvit öfver-

träffad.

Såsom son, make och broder uppförde sig Gustaf Adolf alltid

efterdömligt. Han visade undfallenhet för sin stränga moders for-

dringar och uppoffrade för hennes skull sin ungdomskärlek till den

sköna Ebha Brahe, som enkedrottningen i stället bortgifte med

Jakob de la Gardie. Sjelf ingick han derpå äktenskap med Maria

Eleonora af Brandenburg, berömd för sin fägring, men nyckfull

och oförståndig. Sin syster Katarina förmälde han med Johan

Kasimir af Pfalz-Zweibriicken, hvilken sedermera bosatte sig i

Sverige. Med sin broder Karl Filip och sin kusin Johan stod



164

Gustaf Adolf alltid på god fot, men likväl var det en båtnad fiir

riket, att dessa båda furstar tidigt afledo och det utan arfvingar,

så att deras hertigdömen hemfollo till kronan. Karl Filip, som

dog 1622, var den siste prins i Sverige med eget hertigdöme.

En stor konung skaffar sig vanligen utmärkta tjenare. Afven

Gustaf Adolf samlade omkring sig en lysande krets af stats-

män och härförare, med hvilkas bistånd han utförde sina storverk.

Främst bland dessa står rikskansleren Axel Oxenstjerna.

Emellan konungen och hans kansler rådde en trofast vänskap, som

aldrig stördes af oenighet och afund och som endast genom döden

upplöstes. Sällan eller aldrig har verlden skådat ett sådant par

som detta. I fosterlandskärlek och snillegåfvor voro de hvarandra

lika, och de sträfvade båda till samma mål, nämligen Sveriges ära

och välfärd; men till lynnet voro de olika, ty Gustaf Adolf var

mera liflig och eldig, Axel Oxenstjerna mera lugn och betänksam.

— Till konungens närmaste omgifning hörde vidare hans svåger,

pfalzgrefven Johan Kasimir, hans naturlige broder Karl Karlsson

Gyllenhjelm och hans förre lärare Johan Skytte, född af borgerligt

stånd, men af konungen upphöjd till riksråd och friherre. Af här-

förarne voro Jakob de la Gardie och Evert Horn konungens före-

gångare och läromästare; mer jämnåriga voro Gustaf Horn, Ake

Tott, Herman Vrangel. Bland Gustaf Adolfs öfriga samtida, som

utbildade sig i hans skola, finna vi sådana hjeltar och statsmän

som Gabriel Oxenstjerna, Axels broder, Per och Nils Brahe, Per

och Johan Baner, Klas Fleming, I^ennart Torstenssoh. Derjämte

tog han i sin tjenst ett stort antal utmärkta främlingar.

Ingen af Sveriges konungar, utom Gustaf I, har uträttat så

mycket för Sveriges inre utveckling som Gustaf Adolf, och det

oaktadt han nästan ständigt var invecklad i krig. På alla stats-

iifvets och odlingens områden har han ingripit, dels skapande nytt,

dels fullkomnande hvad hans fader begynt. För allt detta delar

Axel Oxenstjerna äran med sin konung; det mesta utfördes äfven

i samråd med rikets råd och ständer. Nästan årligen höUos riks-

dagar eller andra slags möten (utskottsmöten, provinsmöten); år

..|^ 1617 utfärdades den första riksdagsordning, hvarigenom riks-

dagens inflytande på riksärendena och fördelning i fyra stånd blefvo

i lag stadgade. Adeln var naturligtvis det mest betydande af

stånden och erhöll genom Gustaf Adolf en fast inre ordning; det

4M/> var niimligen lian, som upprättade riddarhuset och för detta ut-

färdade riddarhusordningen 1626. De ätter, som upptogos å riddar-
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huset, och endast de, erkändes för adliga och innehade ärftligt

adelskap; sålunda var nu det gamla frälseständet förvandladt till

en verklig hördsadel. Vid riksdagarne stäldes adeln under led-

ning af en landtmarskalk och indelades i tre klasser, af hvilka den

första innefattade grefvar och friherrar, den andra riksråds ätt-

lingar, den tredje den öfriga adeln; härigenom tick högadeln mest

att säga pa riddarhuset. Gustaf Adolf gynnade adeln mycket, men

så stälde han ock stora fordringar på detta stånd: han fordrade,

att hvarje adelsman skulle egna sig åt statens tjenst, antingen i

krigets eller i fredens värf. Bland adeln upptogs en hvar ofrälse

som utmärkte sig i den ena eller andra riktningen.

Krigsväsendet måste naturligtvis i så krigiska tider få en

hög utbildning. Både krigshären och flottan ökades betydligt, den

förra blef till storleken flerdubblad. Rytteriet underhölls genom

indelning, och för fotfolket gjordes början till den ständiga rote-

ringen ^. Krigshären fick en ny fördelning, uppställning och be-

väpning, gående ut på att göra den lätthandterlig och rörlig. I

den svenska hären upprätthölls tukt och ordning bättre än någon

amianstädes.

Rikets förvaltning började under Gustaf Adolf få en fast

och sammanhängande ordning. Rättsskipningen ordnades genom in-

rättning af nya öfverdomstolar, som kallades hofrätter; först stifta- j*jf

des Svea hofrätt i Stockholm 1614, och denna fö)ljdes snart af andra:

i Abo för Finland och i Dorpat för Livland. Öfver hofrättens dom
kunde man klaga hos konungen och rådet. Kansliet och räkninge-

katnmaren utvidgades och ordnades såsom kollegier^. Landt-
re ger in gen förbättrades: fogdarne underordnades stäthållarne, hvilka

styrde öfver hvar sitt län, och den civila myndigheten skildes från

den militära. Gustaf Adolf är den, som i Sverige grundat en

verklig statshushållning, i det han törenklat skatteväsendet,

ordnat uppbörden och sammanfört rikets inkomster och utgifter i

en rikshufviidbok.

Gustaf Adolf har äfven lagt grunden till en högre odling,

i det han öppnat landets näringskällor och utvecklat dess krafter,

l)åde de naturliga och de andliga. De näringsgrenar, som efter den

tidens åsigter borde uppmuntras framför andra, voro industri och

handel. Den industri, som mest idkades i Sverige, var tillverk-

' Med indelning menas anvisning af kronans gårdar eller räntor till under-
håll af krigsfolk, med roteriiig den inrättning, att soldaterna uppsättas
och underhållas af jordegarne i landet, hvilka derför iudelats i rotar.

^ Med kollegium menas ett ämbetsverk, som skötes genom samstyrelse af fiere.
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ning af allabanda slags vapen och krigsförnödenheter; äfven an-

lades klädesfabriker och pappersbruk. Koppar- och järnti 11verk-

ningen förbättrades och utvidgades. Handeln och sjöfarten gjorde

betydliga framsteg. Ej mindre än 15 nya städer anlades, deribland

flere i Norrland; det af Danskarne förstörda Göteborg återupprät-

tades på den plats, der det nu ligger (1619). Hvad som mest

hindrat näringslifvets uppkomst i Sverige, var brist på arbetsskick-

lighet och kapital. För att afhjelpa detta inkallades en mängd

arbetare från Tyskland och Nederland (i synnerhet Wallonsmeder)

samt utländska köpmän och kapitalister — den förnämste var den

företagsamme Nederländaren Louis de Geer. Derjämte upprättades

handelskompanier, som fingo uteslutande rätt att handla med vissa

varor eller på vissa trakter. De märkligaste af dessa kompanier

voro kopparkompaniet för kopparhandeln och svenska söderkom-

paniet för handeln på de öfriga verldsdelarne ; hvilka dock båda

till slut misslyckades.

Det religiösa Ii fv et i Sverige var genomträngdt af allvar,

enighet och troskraft. Det var måhända svenska kyrkans äro-

fullaste tid; hon hade nu till ledare sådana män som biskoparne

Johannes Rudbeckius, Paulinus m. fl. Gustaf Adolf stod på god

fot med presterskapet, men då han \-ille upprätta ett general-

konsistorium såsom öfverstyrelse för kyrkan, motsatte sig biskoparne

denna plan. Deremot understödde de kraftigt konungens bemödan-

den att höja den vetenskapliga odlingen och den allmänna bild-

ningen. Skolväsendet omskapades: gymnasier inrättades, det första

af Rudbeckius i Vesterås, hvarpå följde andra i Strängnäs, Lin-

köping och Äbo. Upsala universitet sattes genom konungens stor-

artade frikostighet i ett blomstrande skick: han skänkte denna

högskola öfver 300 hemman af de gustavianska arfvegodsen och

gynnade henne på allt sätt. För Östersjöprovinserna stiftades ett

universitet i Dorpat. Genom dessa undervisningsanstalter bereddes

tillfälle för torparesonen lika väl som för grefvesonen att föiTärfva

kunskaper och uppstiga till statens högsta värdigheter.

Men denna lysande tatia hade äfven sina skuggsidor: sådana

voro adelns öfvermakt och den växande skattebördan. Vid sin

kröning 1617 utgaf Gustaf Adolf nya privilegier för adeln: de

flesta af rikets ämbeten skulle besättas med adelsmän och ej med

»vanbördige», adeln fick patronatsrätt ^
i de socknar, der den var

' Patronatsrätt är rätt för enskild man att tillsätta prest i den socken
der han bor.
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bosatt, den skulle åtnjuta tullfrihet o. s. v. Genom sin ynnest

mot adeln befordrade Gustaf Adolf stormans väldets tillväxt i

Sverige; adelns friheter blefvo till skada för de öfriga samhälls-

klasserna, i synnerhet allmogen, hvilken derigenom så mycket hår-

dare drabbades af ständiga utskrifningar och de många nya skatter,

som krigen gjorde nödvändiga. Bland dessa skatter märkas lilla

tidlen (hvilken erlades af allahanda varor, som fördes till stad)

och qvarntuUen^ som sedan öfvergick till de s. k. mantalspennin-

garne. Men Gustaf xldolf har ock genom sina många förbätt-

ringar satt landet i stånd att bära större skatter; han stillade utan

svårighet det missnöje, som stundom höll på att utbryta bland

allmogen, och genom sitt höga föredöme hänförde han alla sam-

hällsklasser och lifvade dem till uppoffringar. Hela folket var

genomträngdt af mod och framtidshopp, af kärlek till fosterlandet

och dess ädle konung.

Polska kriget och förberedelser till det tyska.

Allt sedan reformationen hade Europa varit söndradt i två

tiendtliga läger, det katolska och det protestantiska, emellan hvilka

striden fortgått än på en punkt, än på en annan. Af denna stora

kamp var striden emellan Sverige och Polen en del. Sigismund

understöddes i hemlighet af Österrike och Spanien och väntade

från spanska Nederländerna en flotta till sin hjelp. Gustaf Adolf

deremot stod i förbund med Spaniens fiende, den nederländska

republiken, och trädde i vänskapliga förbindelser med England,

Hansestäderna och de öfriga protestantiska staterna i Tyskland,

hvilka sistnämda slutit sig tillsammans i den s. k. evangeliska

unionen till försvar mot katolikerna, som ock bildat en dylik för-

ening, den katolska ligan. Den förra leddes af kurfursten Fredrik

af Pfalz, den senare af hertig Maximilian af Bayern. Den länge

hotande striden emellan de båda partierna utbröt 1618, då de pro- .«,„

testantiske Böhmarne reste sig mot det österrikiska huset och

valde Fredrik af Pfalz till sin konung. Dermed började det

trettioåriga kriget. Gustaf Adolf var ej obenägen att sluta

förbund med Böhmen och den evangeliska unionen, men under-

handlingarna afbrötos genom det olyckliga slaget vid Prag 1620,

hvarigenom katolikerna blefvo herrar i sydöstra Tyskland.

Polen befann sig vid denna tid i ett farligt krig med Tur-

kiet, och häraf begagnade sig Gustaf Adolf, sedan han förgäfves
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erbudit Sigismund fred. På sommaren 1621 öfvergick han med
en betydlig styrka till Livland och inneslöt Riga. Belägringen

drefs med stor skicklighet och kraft, man såg ofta konungen sjelf

och hans broder arbeta med spaden i löpgrafvarna; slutligen efter

en månads belägring måste staden gifva sig åt Svenskarne. Största

delen af Livland hyllade med glädje Gustaf Adolf; derpå inträngde

lian i Kurland och eröfrade en del af detta land. Genom dessa

segrar spred sig Gustaf Adolfs rykte öfver hela Europa, och derför

uppmanades han från flere håll att åtaga sig de tyska protestan-

ternas betryckta sak emot de segrande katolikerna. Han erböd

sig ock att göra det, i fall England och Holland understödde före-

taget och han sjelf erhölle högsta ledningen af kriget, och han

sökte förena alla protestantiska makter till ett stort förbund. Denna
plan gick om intet i följd deraf att konung Kristian i Danmark
kom Gustaf Adolf i förväg. Kristian, som med oblida ögon såg

Sveriges tilltagande makt och den svenska konungens anseende i

Europa, skyndade att förekomma Gustaf Adolf och öfvertog sjelf

ledningen af det jirotestantiska partiet samt öppnade i förening

med grefven af Mansfeld fälttåget emot kejsaren och ligan, 1625.

Gustaf Adolf drog sig för tillfället tillbaka och beslöt att fortsätta

sitt enskilda krig med Polen. Han begaf sig s. å. ånyo till Liv-

land, fullbordade dess eröfring, inträngde i Kurland och Litaven

och slog Polackarne vid Wallhof^ (1626).

För nästa fälttåg uppgjorde Gustaf Adolf en ny plan: han

beslöt att flytta kriget till det polska 'Preussen, dels för att

lättare tvinga Polen till fred, dels för att vara den tyska krigs-

, skådeplatsen närmare. På sommaren 1626 öfvergick han till Preus-

sen, landsteg i Ost-Preussen, som under polsk länshöghet tillhörde

hans svåger kurfursten i Brandenburg, tilltvang sig af denne P^7/aM

och ryckte derefter in i polska Preussen. En poisk här under

Sigismunds eget befål tillbakaslogs, och större delen af landet

underkastade sig; den rika hansestaden Danzig inneslöts till lands

och sjös. — Under sitt andra preussiska fälttåg 1627 utkämpade

Gustaf Adolf flere lyckliga strider med Polackarne nära Danzig

och i trakten af Dirschau, en ort belägen vid nedre Weichsel och

stödjepunkten för Gustaf Adolfs krigsrörelser. Härvid blef konungen,

som ofta gick främst i elden, tvänne gånger sårad af fiendtliga

kulor.

' By 1 Kurland.
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Under Gustaf Adolfs segerrika fälttåg i Preussen hade prote-

stanternas sak i Tyskland gått allt mer tillbaka. Först segrade

den kejserliga hären under Wallenstein öfver grefven af Mansfeld,

och derpå led konung Kristian sjelf ett afgörande nederlag mot

ligans general Tilly vid Lutter am Barenherge ^, 1626. Derefter

trängdes de protestantiska härarne allt längre åt norr; Wallen-

stein besatte hela den tyska östersjökusten, inryckte i Holstein

och lät derpå sina vilda skaror under förskräckliga härjningar

öfversvämma Slesvig och Jylland, 1627. Han umgicks med vidt-

omfattande planer; han ville bemäktiga sig äfven de danska öarna,

grundlägga en stark flotta och göra sig till herre i Östersjön. Detta

förslag understöddes ifrigt af kejsaren och Spanien.

Faran kom allt närmare Sverige, ty var Danmark under-

kufvadt, skulle ordningen snart komma till Sverige. Nu insåg

("iustaf Adolf klart, att det måste komma till kamp emellan honom

och kejsaren, och han tog sina mått och steg derefter. På riks-

dagen, som sammanträdde hösten 1627, beviljades hvad han begärde

till krigets fortsättande, och ett hemligt utskott af ständerna — det

första i sitt slag — rådde att i tid motsätta sig det habsburgska

husets planer på Östersjön samt hjelpa konungen i Danmark.

Derpå tog Gustaf Adolf det afgörande steget: han slöt 1628 för-,

bund först med Danmark, sedan med hansestaden S trål sund,

som hårdt belägrades af Wallenstein. Genom undsättning af svenska

och danska trupper lyckades Stralsund afslä alla anfall af de

kejserlige. Samtidigt gjorde Gustaf Adolf sitt tredje preussiska

fälttåg, under hvilket han framträngde till närheten af Thorn.

Konungen var nu besluten att flytta krigsskadeplatsen till Tysk-

land; han räknade på bistånd af Danmark och sökte vid ett per-

sonligt möte med Kristian IV i Ulfshäck ^ förmå denne till kraftig

samverkan med Sverige. Men för att hindra detta, erböd kejsaren

konung Kristian fördelaktiga vilkor, och denne lät locka sig att

sluta freden i Lubeck, genom hvilken han återfick alla sina provinser,

mot det att han skilde sig från sina bundsförvanter, 1629. Sveriges

sändebud, som ville deltaga i fredsunderhandlingen, afvisades skymf-

ligt af de kejserlige.

Genom freden i Liibeck blef kejsaren i stånd att sända en

hjelphär till Polen under befäl af generalen von Arnim. Detta

nödgade Gustaf Adolf att göra ännu ett fälttåg i Preussen, det

' By i hertigdömet Braunschweig.
* Prestgård i sydvestra Småland nära gränsen till Halland.
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fjärde. Genom sina skickliga krigsrörelser lyckades han hålla

den öfverlägsna fienden stången; i träfFningen vid Stuhm sväfvade

han flere gånger i stor fara och frälsades af Erik Soop från det

dödande hugget. Slutligen uppkom oenighet mellan Polackarne

och de kejserlige: de förre voro uttröttade af det långa kriget och

lyssnade derför till Frankrikes anbud att medla fred. Under-

.«QQ handlingar öppnades i Altmark^; här slöts emellan Sverige

och Polen ett stillestånd på sex år, under hvilken tid Sverige

skulle innehafva Livland med Riga samt af Preussen städerna

Elbing, Braunsberg, Pillau och Memel jämte tillhörande områden,

1629. Den preussiska eröfringen blef ett särskildt generalguverne-

ment under Axel Oxenstjernas styrelse; det vigtigaste af denna

besittning var de indrägtiga tullar, som uppburos från de preus-

siska hamnarna, och som de följande åren voro Sveriges förnämsta

inkomstkälla.

Gnstaf Adolf deltager i trettioåriga kriget.

Efter polska krigets slut beredde sig Gustaf Adolf med rast-

lös ifver till det tyska. Ställningen var farligare än någonsin, ty

det habsburgska huset var allrådande i de flesta delar af Europa

och arbetade på protestantismens undergång. Kejsar Fgn/mawtZZ/,

som förut utdrifvit protestanterna från sina arfl änder, utfärdade nu det

s. k. restitutions-ediktet, enligt hvilket protestanterna måste åter-

ställa alla andliga gods och områden, som kommit i deras händer

sedan Passau-fördraget af 1552. Den enda makt i mellersta

Europa, som gjorde habsburgska huset kraftigt motstånd, var

Frankrike, vid denna tid styrdt af den store statsmannen kardinal

Richelieu. Han skaffade Gustaf Adolf stillestånd med Polen,

äggade honom till kriget med kejsaren och erböd honom subsidier.

I Tyskland underblåste han furstarnes missnöje öfver kejsarens

egenmäktighet samt de Wallensteinska truppernas våldsamma

framfart och dref sitt spel så skickligt, att kejsaren på kurfurste-

mötet i Regensburg sommaren 1630 måste, för att undvika öppen

brytning med furstarne, afskeda Wallenstein och en del af hans

här. Derigenom befriades Gustaf Adolf från sin farligaste fiende.

När detta skedde, stod den svenska hären redan på Tysk-

lands jord. Efter fulländade rustningar, på våren 1630 samman-

' By ej långt från staden Stuhm, nära den punkt, der Weicbseln grenar sig.
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kallade Gustaf Adolf ständerna till ett möte i Stockholm och tog

ett rörande afsked af dem. Han åkallade den högste som vittne,

att han ej af krigslust kastade sig i denna nya fejd, utan vore der-

till drifven af de kejserliges tiendtligheter och de förtryckta prote-

stanternas böner. Han vände sig till de särskilda stånden med

uppmuntringar och välönskningar. »Och eftersom ske [»lagar — sa

yttrade han aningsfullt — att krukan bäres så länge till vatten,

att hon slutligen brister, så varder ock mig så gångande, att jag,

som i många faror för Sveriges välfärd måst gjuta mitt l)lod, men

hittills fått behålla lifvet, dock på sistone måste det låta; derför

vill jag Eder samtliga befalla under Guds skydd, önskande, att vi

en gång må mötas hos Gud i det himmelska och oförgängliga

lifvet». Derpå inskeppade sig konungen med en här af 18,000 . .

man, och efter en långsam öfverfart ankom han vid midsommar- L^
tiden 1630 till ön Usedom. Sjelf steg han först i land, knäföll

och uppsände en bön till den högste. Redan före hans ankomst

hade den svenska besättningen i Stralsund intagit Eugen; nu be-

satte konungen sjelf öarna Usedom och Wollin och drog småningom

till sig förstärkningar, så att han inom några månader kunde för-

foga öfver 40,000 man, hvaraf hälften svenskt folk. Lika stor var

den fiendtliga styrka, som under Italienaren Conti's befäl låg spridd

i Pommern och Mecklenburg. Gustaf Adolf förekom fienden genom

sin raskhet; inom få dagar stod han framför det fasta iStettin,

Pommerns hufvudstad, och nödgade den gamle hertig Bogislav att

mottaga svensk besättning och tills vidare lemna sitt land i Sven-

skarnes händer. Af folket mottogos Svenskarne såsom befriare och

tillvunno sig genom sin stränga krigstukt invånarnes förtroende.

Furstarne åter visade tvekan och misstroende, och den enda af de

tyska ständerna, som öppet förklarade sig för Gustaf Adolf, var

riksstaden Magdehicrg. Det oaktadt kände sig Gustaf Adolf i

slutet af 1630 nog stark att våga ett anfall på fiendens be-

fästa läger i Garz^ ; företaget lyckades, fienden flydde, och vägen

stod öppen söderut in i Brandenburg.

Gustaf Adolf egde ingen enda bundsförvandt, när han började

det tyska kriget. Frankrike hade erbudit sitt ftirbund, men på

vilkor, som konungen ej ville antaga. Nu gjorde Richelieu för-

delaktigare anbud, och i början af 1631 slöts i Bäinoalde' ett

förbund med Frankrike på 5 år: Gustaf Adolf förband sig

' Stad i sydliga Pommern vid Öder.
^ Stad i norra delen af Brandenburg.
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att återställa Tyskland i dess förra skick och erhöll 400,000 rdr sp.

årligen i subsidier, Äfven England och Nederland lemnade Sverige

något understöd; Danmark deremot visade sig ovänligt. De båda

protestantiske kurfurstanie Johan Georg i Sachsen och Georg

Vilhelm i Brandenburg sökte dels hålla sig neutrala, dels förena de

tyska protestanterna till ett tredje, sjelfständigt parti. Emellertid

hade de kejserliga och de ligistiska stridskrafterna blifvit förenade

under Tillys befäl och hotade Magdeburg. För att draga fienden

derifrån, ryckte Gustaf Adolf emot den vigtiga platsen Frankfurt

an der Öder, som intogs med storm. Konungen ville härifrån

skynda det hårdt belägrade Magdeburg till undsättning, men be-

höfde dertill understöd af kurfurstarne i Brandenburg och Sachsen,

genom hvilkas stater han måste taga. Den förre nödgades af

Gustaf Adolf att samtycka, men den försigtige, senfårdige kurfur-

sten i Sachsen gjorde allahanda svårigheter, så att hjelpen kom

.„„. för sent. Magdeburg stormades af de kejserlige och intogs under

det förskräckligaste blodbad; vid plundringen, som åtföljdes af alla

krigets fasor, kom elden lös, och staden nedbrann i grund.

Magdeburgs fall var ett hårdt slag för Gustaf Adolf: hans

ställning försvårades, man beskylde honom att hafva lemnat staden

åt dess öde. Kurfursten af Brandenburg ville nu återtaga sina löf-

ten, men da ryckte konungen med sina trupper fram för Berlin

och tvang kurfursten att sluta förbund med honom och inrymma

•sina vigtigaste fästningar åt Svenskarne. Derefter tågade Gustaf

Adolf utefter Havel emot Elbe och lade sin här i ett befäst läger

vid Werhen, raidt emot Havels utlopp i Elbe. I denna gynsamma

ställning trotsade han Tillys öfverlägsna här, så att denna måste

med f(irlust draga sig tillbaka. Flere tyska furstar ingingo nu

öppet förbund med Gustaf Adolf, t. ex. landtgrefven af Hessen-

Kassel och hertigarne af Sachsen- Weimar, hvaribland den sedan

sa ryktbare hertig Bernhard. Slutligen såg sig äfven kurfursten

af Sachsen nödsakad att begära hans hjelp. Johan Georg hade

dittills hållit sig neutral; men då kom plötsligt en maning från

Tilly, att han måste förena sig med de kejserlige, i annat fall

skulle han behandlas såsom fiende. Då han vägrade, ryckte Tilly

under härjningar in i Sachsen. Kurfursten skickade bud på bud

till Gustaf Adolf med bön om hjelp; konungen kunde nu före-

skrifva vilkoren och slöt med kurfursten ett fördrag, som stälde

Sachsen till hans förfogande. Samma dag som Leipzig gaf sig åt

de kejserlige, förenade sig de svenska och de sachsiska trupperna

;
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de ryckte derpå fram emot Leipzig, i hvars närhet utkämpades det j^gnj^

ryktbara slaget vid Breitenfeld, d. 7 sept. 1631.
jgjj

De fiendtliga härarne voro ungefär jämnstarka, men de kej-

serlige innehade en fördelaktigare ställning på en höjd, der de

stodo uppstälda i tunga massor och inväntade Svenskarne. Gustaf

Adolfs här bestod af tvä skilda afdelningar: den svenska och den

sachsiska, tillsammans 33,000 man. Svenskarne ordnades enligt

konungens nya krigskonst i mindre, rörliga hopar, här och der

späckade med eldvapen, alltsammans pä tvä linier. Konungen

anförde sjelf högra flygeln, Gustaf Horn den venstra, Torstensson

ledde artilleriet. Efter en stunds kanonad störtade den tappre

Pappenheim med sina ryttareskaror ned frän höjden och sökte kringgå

Svenskarnes högra flygel; men genom en skicklig vändning bildade

konungen här en ny slagtlinie, som mottog anfallet och efter en

het kamp slog fienden pa flykten. Under tiden hade Tilly sjelf

med hufvudstyrkan vändt sig emot Sachsarne; efter en kort strid

gåfvo de sig på flykten. Nu kastade sig fienden öfver Svenskarnes

venstra flygel ; denna var nära att duka under för öfvermakten, då

konungen genom hjelpsändningar återstälde jämvigten. Med sin

segrande högra flygel stormade konungen derpå höjden och tog

fiendens der uppstälda kanoner, hvilka nu vändes mot de kejserlige

sjelfve. Detta afgjorde Svenskarnes seger; den fiendtliga hären

upplöste sig i vild flykt. Dess förlust var omkr. 10,000 man i

döda, sårade och fångna.

Den lysande segern, som mottogs med jubel öfver hela den

protestantiska verlden, gjorde slut på det habsburgska husets öfver-

makt, räddade protestantismens sak och gjorde Sverige till en af

Europas stormakter. Det gälde nu att rätt begagna den vunna

segern. Två hufvudvägar stodo Gustaf Adolf öppna: åt sydost in

i kejsarens arfländer och åt sydvest till Franken. Han valde den

senare vägen, för att kunna befria och väpna de förtryckta pro-

testanterna i sydvestra Tyskland. Medan kurfurstens här ryckte in

i Böhmen, tågade konungen sjelf med den svenska hufvudhären

genom Thiiringerwald in i Franken. Det starka Wilrzhurg togs

med storm, hvarpå tåget fortsattes genom den rika Maindalen och

der belägna katolska biskopsstift, dittills oberörda af kriget. Tilly

uppträdde snart åter med en stark här, samlad i vestra Tyskland,

men drog sig undan uppåt Donau. Gustaf Adolf höll sitt intåg

i Frankfurt am Main, öfvergick Rhen söder om Mainz och inne-

slöt derpå denna stad, hvars spanska besättning snart utrymde
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platsen. I Mainz tick hären hvila sig några veckor; konungen

sjelf slog sig ned i Frankfurt, der hans drottning och hans kansler

mötte honom, och der en lysande krets af furstar och sändebud

samlade sig omkring honom. Vid slutet af år 1631 stodo omkring

100,000 man under hans befäl, ligan var upplöst. Svenskarne hade

framträngt på andra sidan Rhen och Neckar, och de sachsiska

trupperna innehade Prag.

Tidigt på våren 1632 bröt Gustaf Adolf upp frän Mainz,

drog till sig förstärkningar och trängde Tilly tillbaka till Donau.

Under tåget åt söder gjorde konungen ett kort besök i den prote-

stantiska riksstaden Nurnherg, der han mottogs med stora heders-

betygelser. Derpå vände han sig mot Bayern och öfvergick

Donau, men fann, när han ville öfvergå Lech, den iiendtliga

,«„, hären lägrad på andra sidan floden. Under skydd af en häftig

"kanoneld verkstäldes öfvergången; genast i början blef Tilly död-

ligt särad, detta nedslog fiendernas mod och ffirmädde dem att

öfvergifva sin fasta ställning. Kurfursten af Bayern förde sin här

till Ingolstadt, der Tilly dog af sina sår. Nu stod Bayern öppet

för Svenskarne. Först befriades det protestantiska Augsburg från

sin bayerska besättning och hyllade Sveriges konung; derpå in-

tågade Gustaf Adolf utan motstånd i Bayerns hufvudstad Mänchen,

der stora föiråd och skatter föllo i hans händer. Staden behand-

lades mildt, och invånarne intogos af konungens vänlighet. Sven-

skarne innehade nu största delen af Bayern och utbredde sig i

Schwaben ända till Bodensjön.

Midt under Gustaf Adolfs triumftåg i sydvestra Tyskland

hade ett hotande åskmoln dragit sig samman öfver hans hufvud.

I sin nöd beslöt kejsaren att vända sig till Wallenstein. Denne

general hade efter sin afsättning vistats i Böhmen; förbittrad på
kejsaren, hade han till och med inledt hemliga förbindelser med

Gustaf Adolf. Men då nu kejsaren bönföll om hans hjelp, lät

han förmå sig först att i sitt namn värfva en ny här och slut-

ligen att äfven öfvertaga befälet. Detta gjorde han dock endast

på de för kejsaren mest förödmjukande vilkor, hvarigenom han

blef oinskränkt herre öfver sin här och mäktigare än kejsaren

sjelf. Med en styrka af 40,000 man började han fälttåget på

våren 1632, intog Prag och jagade Sachsarne ur Böhmen. Derpå

drog han in i Franken, för att skilja Gustaf Adolf från hans

stridskrafter i norra Tyskland. Sedan konungen förgäfves sökt

hindra Wallensteins och den bayerske kurfurstens förening, lade
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han sig i ett befäst läger framför Niirnberg, för att försvara

denna vigtiga stad mot de kejserlige. Dessa intogo likaledes en

fast ställning på en liöjd i närheten, och här lågo de båda hä-

rarne i nio veckor midt emot hvarandra utan afgörande strid.

Förstärkt med stridskrafter, som Axel Oxenstjerna tillförde honom,

företog konungen en stormning mot fiendens hufvudbefästning,

det s. k. alte Veste, men anfallet mot den branta höjden miss-

lyckades; Johan Baner blef svårt sårad i striden, och Torstensson

tillfångatogs. Som nöd och sjukdomar rasade både i staden och

lägret, bröt konungen slutligen upp derifrån, och kort derpå måste

fienden af samma skäl draga dädan. Wallenstein vände sig nu

åt norra Tyskland; konungen sökte draga honom derifrån genom

ett nytt angrepp på Bayern, men förgäfves; Wallenstein inföll

härjande i Sachs en och förenade sig der med den från nordvest

kommande Pappenheim. Vid underrättelsen derom bröt konungen

genast upp från Donau, skyndade i ilmarscher mot norr och för-

enade sig med hertig Bernhard, som bevakat passen genom Thii-

ringerwald. Han stod nu i spetsen för omkr. 18,000 man. Wal-

lenstein, som ej väntade något anfall, lät Pappenheim med sin

afdelning borttaga och hade ej sina trupper samlade. Gustaf

Adolf beslöt derför att öfverrumpla de kejserlige i deras ställning

vid Liltzen, men han uppehölls på vägen, så att Wallenstein fick

tid att samla sin här, ungefär jämnstark med den svenska, och

att kalla Pappenheim tillbaka.

På morgonen den 6 november 1632 låg en tät dimma utbredd

öfver slätten vid Liitzen, hvarigenom Gustaf Adolf nödgades upp-

skjuta anfallet. Hans här var uppstäld lika som vid Breitenfeld.

Sjelf anförde han högra flygeln, hertig Bernhard den venstra, och

Nils Brahe med fotfolket innehade centern. Hären gjorde först

bön, hvarpå konungen, klädd i kyller och lifrock, red genom leden

och talade uppmuntringsord till folket. Dimman började skingra

sig, det kommenderades framåt. Wallensteins högra flygel stödde

sig på staden Liitzen, som nu antändes af de kejserlige; framför

sig hade de en landsväg med djupa diken, försvarad af ett batteri

kanoner. Detta batteri stormades och intogs af Svenskarnes

center. Samtidigt förde konungen sin flygel öfver landsvägen; han

satte sig derpå i spetsen för Smålands ryttare, hvilkas öfverste

rar sårad, och angrep det motstående fiendtliga rytteriet. Under

liandgemänget blef hans häst sårad, och sjelf träff"ade$ han af ett

muskötskott i armen. Han ville nu draga sig ur striden, men

) nOT.

1632
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råkade i dimman att skiljas från de sina och träffades af ett nytt

skott genom ryggen, så att han föll af hästen. Hans page sökte

nu hjelpa honom upp pä en annan häst, då i detsamma några

fiendtliga ryttare kommo fram och gåfvo konungen banesår.

Emellertid hade Svenskarne blifvit kastade tillbaka öfver lands-

vägen. Man såg konungens blodiga häst med tom sadel springa

utefter fronten, och sorgeposten spred sig som en löpeld genom

leden. Soldaterna begärde högljudt att åter blifva förda mot

fienden, hertig Bernhard tog öfverbefälet, och med oemotståndlig

kraft stormade hela den svenska linien åter öfver landsvägen.

Batteriet togs, fienden vek på alla punkter. Men ännu en gång

vände sig lyckan : Svenskarnes högra flygel trängdes åter tillbaka,

deras center nedhöggs till största delen, och Nils Brahe sårades

till döds. Men äfven fienden hade lidit stora förluster, Pappen-

heim blef dödligt sårad, och hans folk flydde i panisk förskräc-

kelse. Nu ryckte Svenskarnes reserv under Kniephausen fram i

obruten ordning, och vid denna syn anträdde Wallenstein åter-

tåget, skyddad af det inbrytande mörkret. Svenskarne voro her-

rar öfver valplatsen, som betäcktes af 12,000 döda och sårade.

Bland dessa anträffades hjeltekonungens döda kropp, utplundrad,

vanstäld af nio sår. Den lysande segern var åtföljd af en oer-

sättlig förlust.

Sällan har ett dödsfall gjort ett sådant intryck öfver hela

verlden. Katolikerna jublade deröfver, men kunde ej tillbaka-

hålla sin beundran för den store konungen. Protestanterna sörjde

i Gustaf Adolf sin befriare, sin Gideon, som Gud utkorat till

deras räddning. Sjelf hade han, midt under ärans drömmar och

statskonstens beräkningar, aldrig glömt, att han var blott ett red-

skap i Guds hand. Derför lät Gud honom utföra stora ting: han

lyfte sitt fosterland till maktens och bildningens höjder och blef

dess största minne; han satte en gräns för samvetstvånget, och

derför räknar menskligheten honom bland sina hjeltar.

Gustaf Adolf efterlemnade blott ett barn, den sexåriga Kri-

stma, som redan blifvit hyllad såsom hans efterträdare. Han

ligger begrafven i Riddarholmskyrkan ^

' Alla hans efterträdare utom Kristina ligga begrafna på samma ställe.

Karl IX ligger i Strängnäs", Johan III i Upsala och ErikXIV i Vesterås'

domkyrka.
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Kristina.

1632—1654.

Förmyndareregeringen stadgas. IDotgångar i Tyskland.

Under det tyska kriget hade rådet fört styrelsen hemma i

Sverige. Underrättelsen om konungens död väckte i Sverige djup

sorg, men ej fruktan eller rådvillhet, ty Gustaf Adolfs ande fort-

lefde bland hans vänner och lärjungar. Främst bland dessa stod

Axel Oxenstjerna, åt hvilken konungen särskildt hade anför-

trott »sin åminnelse och de sinas välfärd». Han befann sig vid

dödsfallet i Tyskland och öfvertog genast ledningen af de tyska

angelägenheterna såsom Sveriges fullmyndige legat i tyska riket.

Ehuru aflägsnad från hemmet blef han själen äfven i Sveriges inre

styrelse. Han hemsände till rådet ett förslag till regeringsform,

hvilket konungen i lifstiden genomläst och gillat. Ständerna

sammankommo och hyllade å nyo den unga drottningen, men upp-

sköto frågan om regeringsformen till nästa riksdag. Ändtligen

stadgades styrelsesättet fullkomligt, då vid 1634 års riksdag |eoi

regeringsformen antogs af ständerna och enligt denna regeringen

uppdrogs åt de fem höge riksämbetsmännen såsom för-

myndare. Men det oaktadt rådde under de första åren mycken
oordning och slapphet i förvaltningen, och de styrande kommo ej

alltid öfvereus; den ledande och sammanhållande kraften saknades,

så länge Axel Oxenstjerna stannade i Tyskland. De hemma-
varande förmyndarne voro riksdrotsen Gabriel Gustafsson Oxen-
stjerna, Axels broder, riksmarsken Jakoh de la Gardie, riksamira-

len Karl Gyllenlijelm och riksskattmästaren Gabriel Bengtsson

Oxenstjerna ^.

Vid Gustaf Adolfs död voro Svenskarne herrar i en stor del

af Tyskland; omkr. 120,000 man stodo under Sveriges och dess

' Slägten Oxenstjerna (forts, från sid. 88).

Gabriel Kristersson, friherre 1561.

Bengt. Gustaf, g. m. Barbro Bjelke.

Gabriel, riksskattmU- Bengt Axel, rikskansler, grefve, f. 1583, Gabriel, riksdrots,
stare, grefve. »Resare-Bengt». t 1654, g. m. Anna Båt. t 1640.

Bengt, kanslipresi- Johan, legat vid Westfal. Erik,rlks-
dent, t 1702. fredskongressen. kanslerf 1656.

Odhner, Sver., Nor. o. Danm. Historia. 6:te uppl. 12
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bundsförvandters fanor. Men det var en osäker makt, ty större

delen af hären var tysk och anfördes af tyska furstar; de mäkti-

gaste af dessa, kurfurstarne af Sachsen och Brandenburg, visade

sig allt mer afvoga mot Sverige. Oxenstjerna beslöt derför att

söka sitt stöd hos protestanterna i sydvestra Tyskland och åväga-

bragte på konventet i Heilbronn 1633 en närmare förening

emellan dem och Sverige: högsta ledningen uppdrogs åtkansleren

såsom director, biträdd af ett råd. De tyske krigshöfdingarne

framträdde med stora fordringar och måste tillfredsställas med

förläningar, de kunde ej förlikas sins emellan och ville ej häller

underordna sig den svenske kansleren. Likväl följde segern ännu

någon tid de svenska fanorna. Dertill bidrog Wallensteins overk-

samhet, i det han för det mesta låg med sin här stilla i Böhmen,

stämplande än emot Svenskarne än emot sin egen kejsare. Till

slut förmåddes en stor del af hans här att affalla från honom:

förklarad fogelfri stod han i begrepp »att öfvergå till Svenskarne,

då han i Eger nattetid öfverfölls af några sammansvurna och

mördades, 1634. Nu blefvo ärkehertig Ferdinand och Gallas öfver-

befälhafvare för de kejserlige, hvilka derpå från Böhmen inryckte

i Frauken och Schwaben. Här fördes befälet af hertig Bernhard

och Gustaf Horu, men dessa generaler voro oense. De måste nu

förena sig för att rädda staden Nördlingen, som belägrades af fien-

den förstärkt med en spansk hjelphär. Horn ville invänta förstärk-

ning, men hertig Bernhard yrkade på anfall och blef genom sin

„. oförsigtighet orsaken till det fullkomliga nederlag, som nu följde.

Hertigen flydde med qvarlefvorna af hären, och Horn tillfångatogs.

I detta olyckliga slag deltog intet enda svenskt regemente.

Genom segern vid Nördlingen blefvo de kejserlige herrar i

sydvestra Tyskland, och det Heilbronnska förbundet upplöstes

inom kort. Kurfursten af Sachsen, som länge sökt en anledning

,.w att skilja sig från det svenska förbundet, slöt 1635 med kejsaren

enskild fred i Prag, till hvilken de protestantiska ständerna

i Tyskland med vissa undantag inbödos att ansluta sig; ville

Svenskarne ej foga sig häri, skulle de fördrifvas ur riket. De

flesta tyska ständer skyndade att försona sig med kejsaren; af de

mäktigare furstarne förblef endast landtgrefven af Hessen-Kassel

Sverige trogen. Nu fann Richelieu för godt att taga en verk-

sammare del i kriget, på det kejsaren ej måtte få alldeles öfver-

hand. Frankrike lät sina härar besätta Elsass, och hertig Bern-

hard med sina trupper stälde sig under dess beskydd. Afven
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Oxenstjerna nödgades väuda sig till Richelieu och gjorde ett per-

sonligt besök i Frankrike. När lian återkom till Tyskland, egde

Sverige blott en krigshär qvar på tysk botten; denna stod i trakten

af Magdehurg under Johan Baners befäl och hotades af en öfver-

lägsen sachsisk styrka, hvilken snart öfvergick till öppna fiendt-

ligheter.

Hvad som ännu mer försvårade Sveriges belägenhet, var för-

hållandet till Polen. Det 6-åriga stilleståndet gick till ända,

och konung Vladislav i Polen, Sigismunds son och efterträdare,

hotade med krig. Genom Frankrikes bemedling tillvägabragtes

dock i Stuhmsdorf ett nytt fördrag med Polen, hvarigenom

Sverige afstod sina besittningar i Preussen, emot det att stille- „„

ståndet förlängdes på 26 år, 1635. Denna afträdelse, som skedde

mot kanslerens råd, beröfvade Sverige de rika preussiska tull-

inkomsterna; dertill kom, att landet var utblottadt, och att det

tyska kriget derefter skulle erfordra större kostnader än förut.

Ropet på fred höjdes derför allt kraftigare inom landet, och kans-

leren erböd sig att på billigaste vilkor sluta fred i Tyskland. Men
det bref, som han härom tillskref kejsaren, lemnades obesvaradt.

Det återstod för Svenskarne intet annat val än att antingen med
vanära rymma ur Tyskland eller med vapen i hand tillkämpa sig

en hederlig fred. De valde det senare, och friska trupper afgingo

till Tyskland att förstärka Baners här.

Förmyndarnes inre styrelse.

Då ingenting mer kunde uträttas på underhandlingens väg,

återvände Axel Oxenstjerna till Sverige 1636 och intog sin plats

i regeringen, till namnet såsom rikskansler, men i verkligheten

såsom riksföreståndare. Både rådet och ständerna böjde sig

för hans öfverlägsna förmåga och stora anseende och läto i de

flesta fall leda sig af honom. Hans förnämste motståndare i rådet,

Per Brahe ^ och Johan Skytte, gåfvo snart vika för honom. Den

' Brahe-slägten (ätten svensk; namnet, egentl. Bragde, lånadt från en skånsk
slägt).

Joakim Brahe, t 1520, g. m. Margareta Vasa.

Per Brahe A. ä., grefve till Visingsborg, riksdrots.

Erik (katolik), stath. Magnus, riksdrots.

Ebba Brahe, g. m. Per Brahe d. y., 1 1680, Nils, generalmajor,
Jak. de la Gardie. riksdrots, 2 g.ånger rika- stupade 1632.

förmyndare.
|

Nils Brahe, d.y.
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förre blef generalguvernör i Finland och fann här ett vidsträckt

fält för sin verksamhet, tills han efter Gabriel Gustafssons död

valdes till riksdrots.

Med rikskanslerens återkomst ingöts nytt lif i alla grenar af

förvaltningen. Han återupptog och fullföljde Gustaf Adolfs

många förbättringsplaner: midt under krigets stormar fullbordade

han det stora fredens verk, som rastlöst fortgått allt sedan Karl

IX fattade spiran. Först nu blef 1634 års regeringsform fullt

tillämpad. Denna var ej en regeringsform i nutidens mening,

d. v. s. en grundlag, som bestämmer rikets författning; hon var

en stadga för statsförvaltningen, som genom henne blef full-

ständigt ordnad. Rådet blef först nu en ständig rådkammare
i hufvudstaden och medelpunkt för hela riksstyrelsen, hvilkeu för-

grenade sig i fem rikskollegier, nämligen Svea hofrätt, krigs-

kollegium, amiralitetskollegium, kansliet och räkningekammaren,

styrda af hvar sin bland de fem höge riksämbetsmännen. En ny

hofrätt tillkom, nämligen Göta hofrätt i Jönköping; förmyndarne

upprättade äfven ett bergskollegium för bergsbruket och gjorde

början till ett ko7ni7ierskollegium för handelsdiYenden. Hvad landt-

regeringen beträffar, blef länsindelningen nu fullt genomförd; i

spetsen för hvarje län stod en landshöfding, styresmannen öfver

Stockholms stad hette öfverståtliållare, i gränsprovinserna kunde

tillsättas generalguvernörer. Alla dessa ämbetsmyndigheter voro

underkastade en noggrann ansvarighet inför förmän och medbröder.

Härmed hade Sveriges inre förvaltning erhållit den ordning, hon

sedan behöll i århundraden; härigenom var i Sverige grundlagdt

ett starkt ämbetsmannavälde.
Krigsmakten växte hastigt genom de ständiga krigen. Hären,

som uppgick till omkr. 45,000 man inhemska trupper, blef nu full-

ständigt ordnad i bestämda regementen efter provinserna. Sjö-

försvaret gjorde under Klas Flemings ledning stora framsteg,

och flottan sattes i ett förträffligt skick. I afseende på yttre och

inre odling gick landet raskt framåt under Axel Oxenstjernas

styrelse. Vägar och gästgifverier anlades, postinrättniyigen infördes

i Sverige, Hjälmare kanal öppnades, och flere andra kanallinier

undersöktes. Den inhemska industrien sökte regeringen höja genom

att inkalla utländska bergsmän, smeder och andra arbetare. Louis

de Ge er, som nu blef svensk adelsman, förvärfvade stora besitt-

ningar i Sverige, anlade fabriker och bergverk samt förbättrade

järntillverkningen i landet (vallonsmide). Nio nya städer anlades.
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och hufvudstaden sattes i ett utmärkt skick. Tullväsendet ord-

nades, så ock myntväsendet. Handeln uppblomstrade, in- och ut-

förseln växte betydligt. Sveriges sjöfart började utsträckas äfven

till aflägsnare farvatten, och efter andra staters föredöme anlade

Sverige 1638 i norra Amerika en koloni, som kallades Nya
Sverige och var belägen vid Delaware-floden. — Ej mindre främ-

jades den andliga odlingen. Skolor anlades flerestädes, äfven

för allmogens barn, nya gymnasier upprättades i Skara, Växjö,

Viborg och Stockholm (sedermera flyttadt till Gä/le); Finland

fick ett eget universitet i Abo. De första tidningar började ut-

komma i Sverige.

Statshushållningen var den svåraste delen af förmyn-

darnes uppgift. Visserligen sattes äfven denna i god ordning,

och den första fullständiga statsreglering ^ uppgjordes. Men denna

ordning stördes snart genom flere missförhållanden, i synnerhet

genom kriget och de stora utgifter, som detta medförde. För att

kunna bestrida dessa måste utomordentliga medel tillgripas. Ett

dylikt medel var subsidier af främmande makter; ett annat de

s. k. frälseköpen, d. v. s. försäljning af kronans gods och räntor

till adeln. Detta var en nödfallsutväg och till sina följder våd-

ligt, men det var oundvikligt, i fall Sverige ville segerrikt föra det

tyska kriget till ända och fullfölja Gustaf Adolfs stora planer.

Johan Baners fälttåg.

Det tyska kriget hade efter Gustaf Adolfs död småningom

inträdt i ett nytt skede. Det hade af honom förts på en gång af

religiösa och politiska skäl; men sedermera och ju mer Frankrike

tog en verksam del i kriget, trädde de religiösa syftemålen tillbaka,

och det blef allt mera ett eröfringskrig. Och då Gustaf Adolf

upprätthållit ordning och tukt i sina härar, så började nu de

svenska trupperna att i tygellöshet täfla med fienden; kriget för-

des å ömse sidor med barbarisk grymhet, och det arma Tyskland

ödelades i grund af de vilda skarorna. Vi skola nu följa krigets

gång under de tolf sista åren.

' Statsreglering är en sammanhängande plan öfver statens inkomster och
utgifter för en viss tid.
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Den som återstälde Svenskarnes brutna vapenlycka var

Johan Banér^, kanske den snillrikaste af Gustaf Adolfs lär-

jungar i krigskonsten, men tillika liäftig, stolt och utsväfvande.

Förstärkt med friska trupper började han 1636 gå anfallsvis till

väga mot Sachsarne och trängde härjande fram upp efter Elbe;

han måste väl draga sig tillbaka för Sachsarnes och de kejserliges

förenade makt, men kallade till sig förstärkningar, anföll deu

öfverlägsna fienden vid Wittstock^ och slog honom efter en

blodig drabbning på flykten. Nu voro Svenskarne åter någon tid

herrar i norra Tyskland, till dess de fiendtliga härarne från alla

håll vände sig mot dem och förenade sig under Gallas befäl.

Baner lade då sin här i ett fast läger vid Torgan ^ och trotsade

i fyra månader fiendens öfvermakt. Slutligen sökte han komma
undan, skyndade i ilmarscher att öfvergå Öder och Warta, men

gensköts här af Gallas och hade varit förlorad, om han ej genom

låtsade rörelser lyckats bedraga fiendens vaksamhet. Gallas, som

sade sig hafva stoppat Baner i säcken, fann, att han glömt till-

knyta densamma. Deremot kunde fienden genom sin stora öfver-

makt öfversvämma större delen af Pommern, så att Svenskarne

vid slutet af år 1637 voro nära att fördrifvas ur Tyskland. —
Under årets lopp hade kejsar Ferdinand II aflidit och efterträdts

af sin son Ferdinand III.

De senaste motgångarne nödgade regeringen att (1638) åter

närma sig Frankrike och genom ett nytt förbund med detta

land skaff"a sig subsidier, ett förbund, som sedermera förnyades

ända till krigets slut. Ständerna åtogo sig nya bevillningar och

utskrifningar, och beslut fattades om försäljning af kronogods.

Derigenom kunde betydliga förstärkningar sändas till Tyskland;

Baner blef åter nog stark att drifva Gallas ur Pommern och slut-

ligen tränga honom tillbaka öfver Elbe. I början af 1639 inbröt

Baner åter i Sachsen, slog en förenad kejserlig-sachsisk här vid

Chemnitz och utbredde sig i norra Böhmen, der han stannade ett

hälft år. Dessa framgångar underlättades genom Fransmännens

samtidiga segrar vid Rhen, der hertig Bernhard med sin af

Frankrike besoldade här intasit Elsass och inträngt i Schwaben.

' Slägten Baner.
Axel Nilsson Baner.

Sten, halshuggen 1000. Gustaf, halshuggen 1600.

Per. Axel. Johan, fältmarskalk, t 1641.

* Stad i Brandenburg nära den mecklenburgska grän.sen.

' Stad i Sachsen vid Elbe.
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Efter hans plötsliga död drogo hans trupper (Weimarianerna)

under franskt befäl den svenska hären till mötes och förenade sig

i Thiiringen med den från Böhraen kommande Baner (1640). De
förbundne kunde dock föga uträtta emot de kejserlige, som nu

anfördes af den försigtige Piccolomini. Men i början af 1641 in-

bröt Baner oförmodadt i Franken och sökte öfverrumpla Regens-

burg, der den tyska riksdagen under ledning af kejsaren sjelf var

samlad. Staden hann dock sätta sig i försvarsskick, och Baner

öfvergafs af den franska hjelphären, så att han måste uppgifva

företaget. Han lade sina trupper i qvarter ej långt derifrån, men

blef nu i sin ordning öfverrumplad af de kejserlige och gjorde ett

mästerligt återtåg genom Böhmerwald och Erzgebirge, hack i häl

förföljd af en öfverlägsen fiende. Återkommen till Sachsen med ringa jpm

förlust, insjuknade Baner och dog, 1641. Fienden begagnade till-

fället att angripa den förenade svensk-franska hären, men blef

efter en blodig träfFning nära Wolfenhuttd^ tillbakaslagen.

Lennart Torstenssons fälttåg. Danska kriget.

Efter Baners död uppstod i den svenska hären mycket oro

och split, men den stillades, när den nye fältmarskalken tagit

befälet. Denne var Lennart Torstensson, i hvilken Baner fick

en värdig efterträdare. Han var såsom fältherre mer beräknande och

försigtig än Baner, såsom menniska mildare och ädlare; han var

så giktbruten, att han ofta måste bäras på en bår, men vann det

oaktadt de största segrar, som vunnits sedan Gustaf Adolfs död.

Få våren 1642 bröt Torstensson upp från sina nya qvarter vid nedre

Elbe, öfvergick denna flod och marscherade åt sydost till kejsa-

rens arfland Schlesien. Han underlade sig det mesta af landet

och gjorde till och med ett infall i Mähren, der Olmiitz eröfrades.

Väl ryckte den kejserliga hären under Piccolomini mot Svenskarne

och följde dem in i Sachsen, men fienden undvek sorgfälligt drabb-

ning, till dess Torstensson genom en krigslist lockade honom ut

på fältet. Nu stod det andra slaget vid Breitenfeld, i hvilket ipji)

de kejserlige efter en kort, men het strid ledo ett grundligt neder-

lag; Torstensson fick sin häst dödad och sina kläder genomskjutna,

hans närmaste man, fälttygmästaren Johan Liljehöök, stupade

* Stad i hertigdömet Braunschweig.
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i spetsen för sitt folk. Den kejserliga hären samlade sig dock

snart å nyo och fick till befälhafvare Gallas, som i anledning af

sina ständiga nederlag blef kallad härförderfvaren. På våren

1643 tågade Torstensson in i Böhmen och Mähren, följd af

Gallas, som han förgäfves erböd strid. I Mähren fick han svenska

regeringens befallning att vända om mot norr och från Tyskland

infalla i Danmark.

Konung Kristian IV i Danmark hade under det tyska

kriget visat sig afvog mot Sverige och spelat under täcke med
dess fiender. Svenska handelsfartyg underkastades en kitslig be-

handling i Öresund; dertill inblandade sig danske konungen i Sve-

riges tyska angelägenheter och motarbetade Sverige under sken

af att medla fred. Just då en allmän fredskongress skulle öppnas,

beslöt den svenska regeringen att genom ett anfall på Danmark
jflro frigöra sig från dess partiska bemedling. Torstensson förde sin

här från Mähren utefter Elbe och inföll dec. 1643 utan krigs-

förklaring i Holstein. Danmark var till lands så godt som

försvarslöst, och Torstensson bemäktigade sig derför snart hela

den jutska halfön ända till Skagen. Tillika inbröt en svensk här

under Gustaf Horn norr ifrån i Skåne och besatte större delen

af denna provins. Planen var, att de båda svenska härarna skulle

mötas på öarna och dit öfverföras af den svenska flottan, för-

stärkt med en särskild eskader, som Louis de Geer för svenska

kronans räkning anskaff"ade i Holland. I denna öfverhängande

fara räddades Danmark genom sin gamle 67-årige konungs raskhet

och mod. Han utrustade sin flotta, hvilken var i ett ypper-

ligt skick, och tvang de Geers eskader att vända om till Holland.

Derpå uppsökte han den svenska fiotia.i\, &om. unåGV Klas Fleming

s

befäl anländt till de danska farvattnen på sommaren 1644. Flot-

torna möttes emellan Femern och holsteinska kusten (Kol-

herger Heide), och här uppstod ett väldigt sjöslag. Det kämpades

manligen å ömse sidor; kung Kristian blef sårad och kullslagen

på däcket, men reste sig åter och fortfor att föra befälet. Mörkret

skilde de stridande, hvilka båda tillskrefvo sig segern. Derpå in-

lopp svenska flottan i Kielfjorden, men här blef hon inspärrad af

den danska och miste sin befälhafvare, som dödades af en fiendtlig

kula; den nye amiralen, Karl Gustaf Vrangel, lyckades dock föra

flottan oskadad ur klämman. Emellertid hade de Geers flotta

återkommit från Holland; och denna i förening med en svensk

eskader under Vrangel påträff"ade mellan Femern och Låland en
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underlägsen dansk flotta och tillintetgjorde lienne i grund, hösten

1644. — Äfven till lands aflopp kriget olyckligt för Danskarne.

1 Holstein fingo de hjelp af de kejserlige under Gallas, men han

vågade ingenting företaga mot Torstensson, och då denne för att

ej blifva innestängd på halfön lemnade Holstein och drog åt söder,

följde Gallas efter på afstånd.

Under det danska kriget inträdde drottning Kristinas myndig-

hetsålder. På en riksdag i Stockholm nedlade förmyndarne sin

makt, och den 18-åriga drottningen öfvertog sjelf regeringen, |»,r

(dec.) 1644. Följd af stora förhoppningar, midt under segerjublet

från tvänne lyckosamma krig, fattade Kristina sin faders spira.

Likväl fortfor kansleren ännu några år att vara själen i rege-

ringen.

Det danska kriget fortgick äfven följande år, men då Sven-

skarne fortfarande hade öfverhand både till lands och sjös, antogo

Danskarne Frankrikes bemedling och underskrefvo 1645 freden |/.,k

vid Brömsebro, då Sverige erhöll Jämtland och Härje-

dalen, Gotland, Ösel, Halland på 30 år (derefter vederlag)

samt oinskränkt tullfrihet i Sundet för alla sina besittningar;

deremot upphäfdes den ömsesidiga handelsfrihet, som allt ifrån

unionens tid egt rum emellan rikena. Axel Oxenstjerna var i

detta fredsverk Sveriges ombud och utnämdes vid sin återkomst

till grefve af Södra Möre.

I Tyskland rasade kriget ännu i fyra är. Sedan Torstensson

lemnat Holstein, följd af Gallas, lyckades han snart tillintetgöra

den kejserliga hären, först genom utsvältning, derpå genom öfver-

fallet vid Juterhogh^. I början af 1645 inryckte Torstensson på

nytt i Böhmen och fann der emot sig en ny fiendtlig här under

Hatzfeld. Men äfven denna blef i det blodiga slaget vid Janko-

witz^ fullkomligt slagen och anföraren sjelf tagen till fånga.

Vägen stod nu Svenskarne öppen till kejsarens hufvudstad; de

framträngde genom Mähren och Österrike till Donau och intogo

brohufvudet midt emot Wien. Till Ungern sändes en afdelning

att möta den siebenbiirgske fursten Rakoczy, som med en talrik,

men oordnad härsmakt kom att förena sig med Svenskarne. Han

slöt likväl snart fred med kejsaren och drog sina färde, hvarpå

Torstensson med en af sjukdom medtagen här måste vända om mot

norr. Svårt ansatt af giktplågor lemnade han hären hösten 1645.

' stad i södra delen af Brandenburg.
^ Jankowitz eller Jankau, by i mellersta Böhmen.
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Trettioårskrigets sista skede. Westfaliska freden. Krigets följder.

Med början af 1646 öfvertog Karl Gustaf Vrangel befälet

öfver svenska hären, och krigsskådeplatsen flyttades från kejsarens

arfländer till vestra Tyskland. Brandenburg och Sachsen hade

redan förut slutit särskilda stillestånd; nu skulle Svenskar och

Fransmän tvinga kurfursten i Bayern till fred och derpå med för-

enade krafter krossa kejsarens makt. På sommaren 1646 förenade

sig Svenskarne i Hessen med en fransk här under Turenne; de

förbundne tågade till Donau, intogo Schwaben och lade sig der i

vinterqvarter. Svenskarne vid Bodensjön. Fransmännen, som

gynnade den bayerske kurfursten, utverkade åt honom neutra-

litet; men då kurfursten vid första lägliga tillfälle bröt fördraget,

blef Bayern till hämd derför hemsökt med svåra härjningar.

Den kejserlige öfverbefälhafvaren Melander stupade i en träffning;

Vrangel och Turenne ryckte från vester emot Österrike, på samma
gång som general Königsmark genom öfverrumpling intog den

s. k. lilla sidan af Prag, der ett omätligt byte vans. Den öfriga

staden belägrades hårdt af Svenskarne under befäl af pfalzgrefven

Karl Gustaf, Gustaf Adolfs systerson, som nu blef generalissimus

1648 öfver de svenska härarna. Dessa sista motgångar tvungo kejsaren

att underskrifva den Westfaliska freden den 14 oktober 1648.

De underhandlingar, hvarigenom denna fred kom till stånd,

hade fortgått under fem år i de westfaliska städerna Osnabruck

och Munster, den förra Sveriges, den senare Frankrikes mötes-

plats. I kongressen deltogo de flesta tyska stater, vidare Spanien

och Holland, hvilkas krig sammansmält med det tyska, m. fl.;

derigenom blef underhandlingen ytterst invecklad och långsam.

Sveriges ombud voro Johan O.venstjerna, rikskanslerens äldre son,

och den fintlige Johan Adler Salvius. Genom detta fredsslut blef

den augsburgska religionsfreden stadfäst och utsträckt äfven till

de reformerte; katoliker och protestanter blefvo lika berättigade

i tyska riket, och religionsförhållandena återstäldes i samma skick

som de haft 1624. Flere tysta stater erhöllo förstoring i land,

Frankrike fick större delen af Elsass. Till Sverige afträddes:

Vor-Pommern med öarna Riigen och Usedom, af Hinter-Pora-

mern Stettin och ön Wollin samt östra stranden af Öder, vidare

Wismar med kringliggande område samt stiften Bremen och
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Ver den, allt såsom län af tyska riket. Såsom godtgörelse åt

de i Sveriges tjenst stående trupper anslogos fem millioner riks-

daler; svenska kronan fick 600,000 rdr. Som det dröjde med

fredsvilkorens uppfyllande, utrymde Svenskarne först 1(550 sina

stora eröfringar i Tyskland.

Det tyska kriget hade de vigtigaste följder för Sverige, både

i inre och yttre hänseende. Det förut obemärkta Sverige hade

med ens blifvit en af Europas mäktigaste stater, det protestan-

tiska partiets ledare och hufvudmakten i Norden; dess krigshär

ansågs nästan oöfvervinnelig, det hade besittningar rundt omkring

Östersjön och beherskade utloppen af Tysklands hufvudfloder.

Denna lysande yttre ställning motsvarades dock ej af det inre

tillståndet. Kriget var ej tillmätt efter Sveriges krafter, och de

eröfrade provinserna kostade mer än de inbringade. Visserligen

bidrog kriget att gifva lyftning åt handel och sjöfart, bergsbruk

och fabriksväsen, och från det utplundrade Tyskland indrogos i

landet rikedomar, genom hvilka de store kunde samla betydliga

jordagods och bygga ståtliga slott och palats. Ofta bortslösades

dock rikedomarna på yppighet och flärd; det långa och segerrika

krigslifvet födde af sig dels råhet och njutningslystnad, dels öfver-

mod och förakt för fredliga yrken. Forntidens enkelhet, allvar

och fromhet försvagades; en ström af utländingar och utländska

seder inträngde i landet. Men det svåraste af de missförhållan-

den, som kriget medförde, var adelns öfvermakt och allmogens

förtryck. Kriget hade nämligen, som vi sett, nödgat förmyndarne

till frälseköpen. Vid dessa köp, liksom ock vid förläningar

och förpantningar, erhöll adeln ej blott kronans gods, utan äfven

hennes räntor af skattebönderna, hvilka derigenom kommo i be-

roende af adeln, betungades med dagsverken och stundom beröf-

vades eganderätten till sina hemman. Bördorna föllo allt tyngre

på de skattdragande ofrälse ståndens skuldror. Ett starkt miss-

nöje spred sig bland samhällets lägre klasser och i synnerhet

bland allmogen, som var i fara att mista både sin borgerliga och

sin politiska sjelfständighet.

Kristinas inre styrelse och tronafsägelse.

Den unga drottningen var ingalunda vuxen den svåra uppgiften

att afhjelpa missförhållandena i samhället. Hon hade visserligen
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ärft sin faders lysande snillegåfvor och med en förvånande lätthet

inhämtat vidsträckta kunskaper i alla lärdomens grenar; hon hade

ock fått en allvarlig uppfostran under ledning af sin faster, pfalz-

grefvinnan Katarina, och af Axel Oxenstjerna, som undervisat henne

i statssaker. Men hon hade tillika ärft sin moders nyckfulla lynne

och oroliga själ; det fattades henne sedligt allvar och ihärdighet,

hon hade mer håg för det ovanliga och lysande än för det pligt-

enliga och mödosamma. Uppvuxen på tronens höjd, i glansen

af lysande segrar, ansåg hon sig böra uppträda med yttre ståt

och prakt och var ej sinnad att spara på belöningar och utmär-

kelser. Redan vid hennes myndighetsförklaring hade bondeståndet

yrkat, att kronan måtte återlösa de bortsålda godsen. Men i

stället för att lyssna härtill utverkade adeln åt sig ökade privi-

legier, och snart började drottningen med slösande hand utdela

förläningar, adelsbref, gåfvor och nådebevisningar af alla slag;

äfven frälseköpen fortgingo i stigande. Den gamle rikskansleren

föll för en tid i onåd, och drottningen skänkte sitt förtroende åt

unga gunstlingar, i främsta rummet åt Magnus Gabriel de la

Gardie, riksmarskens son ; han var den skönaste och mest lysande

ädlingen vid hennes hof, öfverhopades med utmärkelser och för-

mäldes med en af pfalzgrefvens döttrar.

En annan fråga, som vållade bekymmer för framtiden, var

den om tronföljden. Drottningen hade såsom barn lofvat sin

hand åt sin frände Karl Gustaf, tillsammans med hvilken hon

blifvit uppfostrad, men sedermera återtagit detta löfte. Förgäfves

bönföUo ständerna, att hon måtte gifta sig, hon hyste en afgjord

motvilja för äktenskap och fattade tidigt det hemliga beslutet att

nedlägga kronan. Dessförinnan ville hon dock betrygga tronföljden

och föreslog derför rådet och ständerna att utse Karl Gustaf
till tronföljare. Rådet gjorde många svårigheter, men drottningen

var i denna fråga orubblig; hon nedtystade sina grånade rådgifvare

med den djerfva anklagelsen, att de ville återinföra valriket, och

genomdref till slut sin vilja (1649). Genom sin fasthet vid detta

tillfälle betryggade hon sitt fosterlands framtid och förvärfvade sig

rätt till dess tacksamhet.

Följande år, 1650, sammankallades ständerna till riksdag,

för att öfvervara drottningens kröning. Nu beslöto de tre ofrälse

stånden att med förenade krafter arbeta på en reduktion af

kronans afsöndrade gods och räntor. Under ledning af professor

Terserus och borgmästaren Nils Nilsson höllo de enskilda samman-
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koraster och aftalade gemensamma mått och steg. En stark spän-

ning uppstod emellan de ofrälse och adeln, jäsningen växte i lan-

det, man befarade till och med bonduppror och inbördes krig. »Vi

veta», knotade bönderna, »att i andra länder är allmogen träl, och

frukta, att detsamma skall öfvergå oss.» Drottningen gynnade de

ofrälse ståndens fordringar, men hon ville tillika förekomma en

brytning och afstyrde derför alla genomgripande åtgärder. Det

stannade dervid, att de tre ofrälse stånden till drottningen in-

lemnade en skriftlig protest, hvari de visade godsafsöndringens

vådor för kronan och landet, klagade öfver adelns missbruk samt

begärde, att godsen måtte åter indragas till kronan, och att all-

mogen måtte fredas mot öfvervåld. Denna protest hade för till-

fället inga vigtigare följder; men frågan om reduktion var en gång

väckt och kunde ej mer falla. — Vid denna riksdag förklarades

kronan ärftlig inom Karl Gustafs manliga afkomma. Till honom

vände sig nu de missnöjdes blickar; de ville förmå honom att

bemäktiga sig regeringen, en smädeskrift mot drottningen och

adeln upptäcktes, och dess upphofsmän, de båda Messenierna, far

och son, afrättades.

Under sina första regeringsår hade Kristina med ifver och

lust egnat sig åt sina regentpligter. Per Brahe skickades ännu

en gång såsom generalguvernör till Finland, der han fortsatte sin

gagnande verksamhet; »grefvens tid» har af Finnarne städse bevarats

i ett tacksamt minne. Bergverk och fabriker uppblomstrade; Falu

grufva stod nu i sitt högsta flor. Det vackraste draget hos drott-

ning Kristina var hennes kärlek för vetenskapen och den andliga

odlingen. En ny allmän skolordning utfärdades; två nya gymnasier

upprättades, i Göteborg och Hernösand. Ett vetenskapligt lif

vaknade först nu i Sverige: Johan Stjernhöök forskade i rätts-

vetenskapen, Olof Rudhech i naturkunnigheten. Georg Stjernhjelm,

den svenska skaldekonstens fader, började nu sin vittra verksam-

het. Från alla delar af Europa inkallade drottningen lärda och

vittra män för att njuta af deras umgänge och genom dem höja

glansen af sitt hof; bland dem märkas den tidens två största

tänkare, Nederländaren Hugo Grotius, hvilken länge varit anstäld

i Sveriges tjenst såsom dess sändebud i Paris, och Fransmannen

Cartesiics, som dog under sin vistelse i Stockholm. De fleste kommo

blott för att smickra och roa den snillrika drottningen samt låta

sig af henne belönas; flere af dem voro mindre aktningsvärda

personer, som ingåfvo henne afsmak för fosterland och religion
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och väckte hennes åtrå efter sydligare länders njutningsrikare lif.

Hon tillkännagaf redan 1651 sitt beslut att nedlägga kronan, och

kort derpå mottog hon vid sitt hof besök af förklädda Jesuiter.

Liksom för att döfva samvetets röst, kastade hon sig i ett tummel

af nöjen och förströelser och oragaf sig med ständigt nya gunst-

lingar, af hvilka de inflytelserikaste voro den franske läkaren

Bourdelot, den spanske ministern Pimentelli och den sköne äd-

lingen Klas Tott. Hon tröttnade vid regeringsbördan och lät slut-

ligen allt gå vind för våg; hennes frikostighet öfvergick till ett

ursinnigt slöseri med statens medel, i det hon strödde omkring

sig gåfvor och utmärkelser utan hejd och måtta. Under hennes

korta regering blef antalet af adliga slägter fördubbladt, grefve-

och friherreätterna feradubblades. Slutligen saknades medel att

fylla de dagliga behofven. I jämbredd med förvirringen i hushåll-

ningen växte missnöjet i landet.

Under sådana förhållanden fann Kristina det bäst att ju förr

dess hällre fullborda sin tronafsägelse och lemna spiran i en

Ä«rj starkare hand. Detta skedde på en riksdag i Upsala 1654, då

drottningen högtidligen nedlade sin krona, och Karl Gustaf samma
dag kröntes till konung. Oaktadt hennes fel kunde man ej utan

rörelse se den sista ättlingen af den fräjdade Vasastammen

nedstiga från sin faders tron. »Hon är dock den store Gustaf

Adolfs dotter», suckade den gamle Axel Oxenstjerna, som kort

derpå nedsteg i grafven.

Med glädje vände Kristina sitt fosterland ryggen, sedan hon

försäkrat sig om ett betydligt underhåll af detsamma (dertill an-

slogos Gotland, Öland, Ösel m. m.). Hon hade utsett Rom till

sin bostad, och på vägen dit, i Innsbruck, afsvor Gustaf Adolfs

dotter offentligen den tro, för hvilken hennes fader gått i döden.

I början kunde hon ej afliålla sig från politiken och gjorde förden-

skull vidsträckta resor i Europa, derihland två gånger till Sverige;

här ville hon förbehålla sig sin rätt till tronen, i fall Karl Gustafs

ätt utslocknade, men hon tillbakavisades och måste förnya sin

afsägelse (1660). Ändtligen slog hon sig i ro och lefde i Rom
såsom drottning i de lärdas verld, stiftade en vitter akademi och

omgaf sig med dyrbara samlingar af böcker och konstsaker. Hon
dog i Rom 1689 och ligger begrafven i S:t Peterskyrkan.
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Karl X Gustaf.

1654—1660.

Karl X:s redaktion. Hans yttre politik.

Med Karl Gustaf uppsteg på Sveriges tron en ny konungaätt^,

den pfalziska. Den nya ätten var dock ingalunda främmande för

Sverige, ty konungens moder var Gustaf Adolfs syster, han sjelf

var uppfostrad i landet och svensk till språk och seder. Efter

grundliga studier och utländska resor hade Karl Gustaf lärt krigs-

konsten under Torstenssous ledning och med heder deltagit i hans

förnämsta krigsföretag. Förgäfves hoppades han att vinna drott-

ning Kristinas hand, han blef i stället af henne utnämd till

generalissimus öfver de svenska härarna i Tyskland och kort derpå

vald till Sveriges tronföljare. Då han vid 32 års ålder fattade

spiran, hade han samlat en rik erfarenhet både i krigiska och

fredliga värf. Han egde ett klart, genomträngande förstånd och

en kraftig vilja, derjämte en ovanlig liflighet i uppfattningen och

snabbhet i beslut och handling. Stundom urartade kraften till

våldsamhet, lifligheten till oro och ombytlighet. Han egde stora

insigter på alla områden, men var framför allt krigare; härföra-

rens egenskaper egde han i ovanlig grad. Till sin yttre person

var han kortväxt och mycket fetlagd, hade blå ögon, mörk hy

och svart nedhängande hår.

Karl Gustaf besteg tronen i en tid af inre och yttre oro.

Inom landet stodo partierna rustade till kamp, bönderna ropade

på reduktion, och den djupa förvirringen i drätseln gjorde en sådan

nödvändig. Till sina grannar, Polen och Danmark, stod Sverige

' Pfalziska ätten.

Johan Kasimir af Pfalz-Zweibriicken, af Wittelsbachska huset, t 1ÖJ2,

g. m. Katarina, Karl IX:s dotter.

Kristina Magdalena, g. m. Karl X Gustaf, f.lG22,g.m. MarlaEufrosyne, g. m. Adolf Johan,

en markgrefve af Baden; Hedvig Eleonora af M. G. de la Gardie. t 1689.

hennes sondotterson var Holstein-Gottorp. I

konung Adolf Fredrik.

Karl XI, g. m. Ulrika Gustaf Samuel, vid Karl XII:s död
Eleonora af Danmark. hertig af Zweibriicken.

Hedvig Sotia, g. m. hertig Karl XII. Ulrika Eleonora, + 1741, g. m.
Fredrik IV af Holst. -Gottorp. Fredrik af Hessen-Kassel.
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i spändt förhållande, och konungen i Polen Johan Kasimir, Sigis-

munds andre son, ville ej erkänna Karl Gustaf såsom konung.

Emot Polen rustades derför till krig, och härtill gåfvo äfven stän-

ga-- derna sitt bifall på den riksdag, som sammanträdde 1655. Den
vigtigaste frågan vid denna riksdag var dock den om en reduk-
tion; nu var det konungen sjelf, som med rådets samtycke före-

slog en reduktion på lindriga vilkor, och en sådan blef också efter

åtskilliga strider af ständerna besluten. Enligt detta beslut skulle

indragas: alla omistliga gods, d. v. s. de som ansågos omistliga

för hofvets, krigsmaktens och bergverkens vidmakthållande, samt

en fjärdedel af öfriga gods, som adeln till skänks erhållit, ett

stadgande, som gifvit hela reduktionen namn af fjärdeparts-

räfsten. Reduktionen skulle ej sträcka sig längre tillbaka än till

Gustaf Adolfs död; dess verkställande uppdrogs åt ett reduktions-

kollegium under ledning af den nitiske Herman Fleming.

Den utländska politiken upptog snart konungens hela upp-

märksamhet. Sveriges ställning i Europa var ej mer densamma

som under trettioåriga kriget. Sverige hade uppstigit till storhet

i förbund med Frankrike och Holland, men efter Westfaliska

freden hade Sverige aflägsnat sig från Frankrike, och Holland

hade af fruktan för Sveriges herravälde i Östersjön allt sedan

Brömsebrofreden närmat sig dess fiender, Danmark och Polen.

Karl Gustaf sökte sig derför nya bundsförvandter, nämligen Eng-
land, Hollands medtäflare till sjös och på den tiden styrdt af

Oliver Cro7mceU, samt Brände nburg, som regerades af den

»store kurfursten», Fredrik Vilhelm. Men Karl Gustaf bygde ej

sina planer på andra makters bistånd; han ville grundlägga en sjelf-

ständig svensk politik, han ville ock begagna sig af Polens dåvarande

svaghet och trångmål, för att på dess bekostnad fullborda Sveriges

Östersjövälde. En krigisk stämning rådde inom adeln och hären,

och från alla håll strömmade de pröfvade krigarne från trettio-

åriga kriget till Sveriges segerkrönta fanor. Den eldige, krigs-

lystne konungen beslöt att ej försumma det gynsamma tillfället.

Polska och ryska krigen.

Konungens plan var att samtidigt från Pommern och från

Livland inbryta i Polen, som redan förut var sönderslitet genom

inre partikamp samt Ryssars och Kosakers härjningar. På som-
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niaren 1655 ryckte den första svenska afdelniuizen under ^irviä

Vittenbergs betal wenom Hinter-Pomniern in i Stor-Polen \ der j/i-p.

den uppbådade polska adelshären stälde siu under Sveriges skydd

och hyllade Karl Gustaf såsom konung. Vittenberg framträngde

derpå utan motstånd upp efter floden Warta och inväntade här

konungen, som med den andra afdelningen uppbrutit från Pommern.

Derefter gick den förenade liären rakt jia hufvudstaden Varsjai',

som genast gaf sig på nåd och onåd. Härifrån drog konungen

med en del af hären in i Lill-Polen \ der Johan Kasimir sam-

lat sina anhängare, slog Polackarne i tiere träifn ingår ocli intog

slutligen Kråkor, Polens gamla hufvudstad. (3fvergifven Hydde

Polens konung till Schlesien, medan adeln och liären hyllade

segraren. Nu vände sig Karl Gustaf at norr emot kurfursten af

Brandenburg, som intagit en tvetydig hållning, eröfrade det starka

Thorn och förenade sig med den frän Livland kommande M. G.

lie la Gardie. Kurfursten vågade ej bjuda .Svenskarne spetsen,

utan drog sig tillbaka, följd at konungen, som nu inneslöt Köniys-

berg och tvang kurfursten till ett fördrag, hvarigenom denne stälde

Ost-Preus.sen under Sveriges (")fverhösihet och lofvade konungen

hjelptrupper.

Karl Gustaf stod pa höjden af lycka och hvälfde vidtom-

fattande planer i sitt sinne. Hans afsigt var ej att bestiga Polens

tron, utan att stycka detta land och sjelf behålla lejonparten

deraf. i första rummet !<jökanteu, hvarigenom Sveriges Östersjö-

välde skulle fullbordas. Men mäktiga intressen reste sig emot

denna plan, som skulle störa jämvigten i norra Europa: Holland

och Österrike voro dess förnämsta motståndare, och af dem ägga-

des Ryssland och Danmark. Dertilj började frihetskänslan vakna

hos Polackarne, Svenskarnes utpressningar väckte deras missnöje,

och presterna predikade mot kättarne. Öfverallt reste sig folket

mot Svenskarne; Johan Kasimir återkom och samlade i södra

Polen en betydlig härsmakt. Vid underrättelsen härom tågade

konungen genast söderut, för utt qväfva resningen i dess början.

Under den strängaste vinterkölden tågade svenska hären i sex

veckors tid ötVen Polens snöbetäckta fält, omsvärmad af fiender

och allt mer sammansmältande genom de polska truppernas affall.

Karl Gustaf niaste derför i Galhien afbrvta sin uiarscli och

Stor-Polett vur laudet uiiikriug Warta. u. v. 1'oseu. lAU-Pideu låg umkriiii!;

Weichsels öfre lopp.

Udhntr . Sver., Nor. n. limmi. Historia, ti-.te >ipi>l- 1^5
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efter någon livila återtaga mot norr, för att ej blifva afskuren från

de sina. Han var med sina 8,000 Svenskar nära att blifva inne-

stängd i vinkeln mellan Weichsel och dess biflod San, men lyc-

kades genom en djerf krigslist att midt i fiendens åsyn komma

(ifver den senare floden; derpå skyndade han under ständiga vapen-

skiften med fienden tillbaka till Stor-Polen och Preussen. Sven-

skarne segi-ade vanligen på öppna fältet, men försvagades genom

täta strider och öfverfall, och den svenska besättningen i Varsjav

under Vittenbergs befäl måste efter ett tappert försvar gifva sig.

Ryssarne bröto freden och inföllo i Ingermanland.

Farorna hopade sig således från alla håll, men Karl Gustaf

var ej den, som förlorade modet. Han slöt ett nytt fördrag med

kurfursten af Brandenburg och försäkrade sig om ett verksam-

mare bistånd af denne. De svenska och de brandenburgska trup-

perna förenade sig och ryckte mot Varsjav, der polska hären

befann sig, förstärkt med Tatarer och Litaver, tillsammans minst

.50,000 man; mot dessa kunde konungen och kurfursten ej ställa mer

än 18,000. Det oaktadt beslöt Karl Gustaf att angripa fienden i

hans förskansningar på östra sidan af Weichsel. Anfallet skedde

steg för steg under loppet af tre dagar och lyckades, tack vare

Karl Gustafs mästerliga rörelser, kurfurstens ståndaktighet samt

truppernas tapperhet och krigstukt; det slutade med den polska

»härens upplösning och flykt (juli) 1656. Den lysande segern vid
' Varsjav hade dock ej några vigtigare följder, emedan konungen

var för svag att begagna sin seger, och kurfursten vägrade att

följa honom längre åt söder. Svenskarnes vapenlycka upprätthölls

dock framgent genom Karl Gustaf Vrangel, Gustaf Otto Sten-

bock ^, Rutger von Asclieherg m. fl.

Emellertid hade Rys same under förfärliga ödeläggelser öfver-

svämmat Ingermanland och Livland. Men förgäfves sökte de in-

taga fästningarna, förgäfves lade sig tsar Alea-éj sjelf med en ofant-

lig härsmakt framför Riga; staden försvarades med framgång af

Helmfeldt, och belägringen måste slutligen upphäfvas.

' Slägten Stenbock.
Gustaf Olofssou till Torpa, riksmarsk, friherre.

Katarina, Gustaf I-.s Erik, g. m. Olof. Arvid. Karl. Kbba, g. m.
drottning, f ]<!21. Malin Sture. Klas Fleming.

Erik. Gu8t.nf Otto,

rältmarskalk, riksamir. t 1680.

Joban Galiriel. Magnus, fältmarskalk, t 1717.
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I denna svåra belägenhet sökte konungen på underhandlingens

väg upphjelpa sin stä,llning. Rikskansleren Erik Oxenstjema slöt

med Holländarne ett handelsfördrag, hvarigenom faran från detta

håll afvändes; och för att fortfarande kunna påräkna kurfurstens

bistånd, gaf konungen efter för hans fordringar och tillerkände

honom genom fördraget i Xa6mi^ suveräneteten öfver Ost-Preussen;

härigenom lades grunden till ett sjelfständigt konungarike Preus-

sen (1656). Dessutom förvärfvade konungen en ny bundsförvandt

i den siebenbiirgske fursten Rakoczy II, som med en talrik här af

Ungrare och Kosaker söderifrån inbröt i Polen. Men dessa oordnade

skaror voro mer till hinder än till gagn, i det de förlamade den

svenska härens rörelser, och derför skilde sig Karl Gustaf snart

ifrån dem. Nu kom underrättelsen, att Danmark förklarat krig,

och att Österrikarne inryckt i Polen, för att angripa Sven-

skarne. Karl Gustaf tvekade först, mot hvilkeudera af de båda

nya fienderna han borde vända sig, men beslöt sig snart för

Danmark och öfvergaf Polen, qvarlemnande besättningar i några

preussiska städer.

Karl Gustafs polska krig hade vigtiga följder för Polen och

för hela Europa. Det olyckliga Polen blef derigenom ännu mer

försvagadt och vanmäktigt emot sina fiendtliga grannar. Ryssland

började från denna tid att gripa omkring sig allt mer på Polens

bekostnad.

De båda danska krigen. Inre styreisen.

Karl Gustaf beslöt att mot Danmark följa samma krigs-

plan som Torstensson. Med en liten här af 8,000 man, idel kärn-

tnipper, skyndade han i ilmarscher från Preussen öfver Pommern ,»p_

till Holstein och stod inom kort vid den danska gränsen. Det var

en fullständig öfverraskning. Danmark, som på den tiden rege-

rades af Fredrik III, hade förklarat krig utan att vara rustadt,

i förhoppning att Karl Gustaf skulle qvarhållas i Polen. Den

öfverlägsna, men oöfvade danska hären under marsken Anders

Bille drog sig tillbaka åt norr; hertigen af Holstein-Gottorp, som

var Karl Gustafs svärfar, höll sig neutral, och hela jutskahalfön

var inom kort öfversvämmad af Svenskarne. Marsken kastade

sig med 6,000 man in i den nyanlagda fästningen Fredriksodde
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(Fredericia) vid Lilla Balt ocli belägrades der af Karl Gustaf

Vrangel. Dessa hastiga framgåugar på halföu frälsade det egent-

liga Sverige från ett danskt infall.

Oaktadt den lysande framgången var Karl Gustafs ställning

ganska vådlig. Han kunde med sin lilla här lätt innestängas på
lialfön; Polackarne stodo redan i Pommern, Österrikarne i Preus-

sen, och kurfursten af Brandenburg ^ar vunnen af Sveriges fien-

der. Den engelska flotta, som Karl Gustaf väntade till sin» hjelp.

uteblef. Ur denna farliga belägenhet räddades han genom ea säll-

synt förening af lycka och djerfhet. Först lyckades Vrangel

genom en nattlig stormning beraäktiga sig Fredriksodde, hvarvid

»ieft danske marsken jämte sitt folk togs till fånga. Derpå inträf-

fade i jan. 1658 en så stark köld, att Bälten tillfröso. Genast

beslöt konungen att pä isen öfvergä till Fyen; det var ett djerft

företag att med krigshären öfvergå ett fruset haf, hvars is bug-

tade under de marscherande och brast på enskilda punkter. Allt

i^ick dock väl; fienden, som stod på andra stranden, blef slagen,

och hela Fyen intogs. Men det svåraste återstod, nämligen att

öfvergå det vida bredare Stora Balt. General-qvartermästaren

Erik Dahlberg undersökte isen och ansvarade för, att den bar.

Då slog konungen ihop händerna och utropade : »Nu, bror Fredrik,

skola vi talas vid på god svenska!» Dahlberg red i spetsen och

visade vägen öfver de vidsträckta isfälten; under hans ledning

tågade hären först till Lavgeland, sä öfver det 1 ^/^ sv. mil breda

Bältet till Låland, derpå till Falster och Själland. Det stora

vågspelet hade lyckats; utan motstånd närmade sig Svenskarne

Köbenhavn, hvars fästningsverk voro i ett fiirfallet skick, och

Karl Gustaf kunde nu föreskrifva fredsvilkoren; dessa blefvo också

ganska hårda för Danmark. Genom freden i Ro skilde, som

slöts d. 26 febr. 1658, afträdde Danmark-Norge till Sverige Skåne,

•Halland, Bleking, Bohuslän, Trondhjems län och Bornholm

;

fiendtliga flottor skulle med gemensam makt utestängas från Öster-

sjön. Enligt ett senare fördrag blef hertigen af Holstein-Gottorp

löst från Danmarks länshöghet.

Genom denna fred uppnådde Sverige höjd[)unkteu af yttre

storhet. Hvad som nu införlifvades med Sverige var ej aflägsn;i

besittningar i främmande land, utan gränsprovinser af en besläg-

tad nationalitet, genom h vilkas besittning Sverige först blef ett

afrundadt helt med naturliga gränser. Det dröjde dock någon

tid, innan tio forna danskii och norska landskapen, numer inne-
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slutande ^/ af Sveriges befolkning, fullkomligt försvenskades. —
Efter ett besök i Skåne begaf sig Karl Gustaf till Göteborg, dit

han sammankallat ständerna, och der den segerkrönte konungen

emottogs med stor högtidlighet. Här öfrerlade han med rådet

och ständerna om de krig, som återstodo; och det beslöts, att

man nu skulle vända sig mot Brandenhurg. Men för att kunna

föra ett krig i Tyskland, måste Sverige hafva säkerhet från den

danska sidan. Karl Gustaf ville derför draga Danmark öfver på

Sveriges sida och sökte förmå det att i förbund med Sverige ute-

stänga en väntad holländsk flotta från Östersjön. Dertill nekade

dock Danskarne. Då fattade Karl Gustaf det ödesdigra beslutet

att bryta freden och att alldeles tillintetgöra Danmarks '^jelf- m^ij

ständighet. Han inskeppade sina trupper i Kiel och landsteg

plötsligt å ny o på Själ lands kust.

Men icke ostrafFadt hade Karl Gustaf härigenom brutit sitt

gifna ord. Han hade nu gjort Holland till sin öppna fiende,

och han hade uppkallat emot sig fosterlandskärleken hos det

danska folket. Med sin ringa styrka vågade han ej genast storma

Köbenhavn, och detta uppskof räddade staden. Dess invånare

beslöto med förtviflans mod att försvara sig till det yttersta.

Konung Fredrik förklarade, att han ville dö i sin hufvudstad lik-

som fogeln i sitt näste; en ny anda genomträngde folket, borgare

och studenter väpnade sig, man såg förnäma män och qvinnor

med spade och skottkärra arbeta på de förfallna vallarna, och

lyckliga utfall gjordes emot de belägrande. Deremot bemäkti-

gade sig Svenskarne med lätthet Kronborgs slott, som beher-

skade Sundel; i Köbenhavn började hungersnöden rasa, och

löpgrafvarna flyttades allt närmare. Då nalkades från Kattegat

en holländsk flotta till Köbenhavns undsättning. Den svenska

flottan under K. G. Vrangel gick den holländska till mötes

och utkämpade i Öresund en ärofull strid med verldens yppersta

sjömakt. Efter sex timmars blodig kamp och illa tilltygadf ba-

nade sig Holländarne med vindens tillhjelp väg genom Sundet.

Köbenhavn var räddadt. Svenskarne upphäfde belägringen och

intogo ett fast läger 1 ^^ mil från staden. Nu hopade sig mot-

gångarne allt mer för Karl Gustaf. Från söder inträngde i Hol-

stein en stark här af Polackar, Österrikare och Brandenburgare,

de senare under kurfurstens eget befäl, och Svenskarne måste

snart utrymma den jutska halfön. Öfverallt i de nyton^ärfvade

landskapen spordes en hotande jäsning, Trondhjems län återtogs
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af Danskarne, på Bornholm reste sig iuvånarne och dödade en

natt alla dervarande Svenskar.

När vintern kom och stängde flottorna från hafvet, beslöt

Karl G-ustaf att rikta ett afgörande slag mot Köbenhavn. I febr.

1659 företogs en nattlig stormning mot staden; hufvudanfallet

skedde från vestra sidan, och här uppstod på de islupna vallarna

en mördande kamp, belyst af elden från hundratals kanoner. De

öfverlägsne och väl förberedde Danskarne mottogo angripame med

en skur af kulor och stenar; sjelfva qvinnorna deltogo i försvaret

och hälde kokhett vatten öfver de stormande. Slutligen mkste

Svenskarne med betydlig mansspillan draga sig tillbaka. Nu bygde

Karl Gustaf sitt hopp på Englands bistånd, men detta hopp gick

snart om intet i följd af inre oroligheter i England. I stället

sökte England, Frankrike och Holland förmå de nordiske konun-

garne till fred på grundvalen af Roskildefredens vilkor, dock

något ändrade till Danmarks fördel; men Karl Gustaf vägrade

harmfuU att underkasta sig deras maktspråk. Till råga på

olyckorna gingo de förbundna fiendtliga härarna öfver till Fyen;

de dervarande svenska trupperna blefvo vid Nyborg slagna och

tillfångatagna, och deras anförare G. O. Stenbock undkom med

nöd i en båt. I denna svåra belägenhet sammankallade Karl

Gustaf ständerna till Göteborg, på samma gång som han anord-

nade ett nytt krigsföretag, ett infall i Norge. Anländ till Göte-

borg insjuknade konungen; då febern tilltog, uppsatte han sitt

testamente och beredde sig till döden samt afled (d. 13 febr.)

1660 i sitt 38:de lefnadsår.

Den krigiske Karl X Gustaf saknade ingalunda sinne för

fredens värf, men de ständiga krigen återverkade ofördelaktigt

på det inre tillståndet. De tunga krigsgärderna och utskrifningama

ökade armodet och oron bland allmogen; reduktionen, som under

H. Flemings ledning gått raskt framåt det första året, afstannade

småningom, då krigsfaran blef allt mer hotande; likväl indrogos

nära 3,000 hemman till kronan. Slutligen medförde kriget äfven

förlusten af Sveriges koloni i Amerika, Nya Sverige, som intogs

af Holländarne (1655). Deremot grundades midt under krigs-

bullret två inrättningar af stor vigt för Sveriges industriella ut-

veckling, nämligen den första växel- och lånebank i Sverige,

samt Äskilstmias manufakturverk för järn och stål. Banken var

i början ett enskildt företag under ledning af kommissarien

Palmstrrich.



199

Liksom Karl X var stiftare af en ny svensk konungaätt, så

har han äfven i mer än ett hänseende gifvit uppslag till en ny

utveckling for Sverige: han har genom sina eröfringar från Dan-

mark-Norge bestämt Sveriges politiska och nationella gränser

för århundraden, han har ock genom sin reduktion grundlagt

stora forändringar i Sveriges inre tillstånd och samhällsskick.

Med sin gemål, Hedvig Eleonora af Holstein-Gottorp, hade

Karl X blott ett barn, den vid hans död fyraårige Kari.

Karl XI.

1660—1697.

Förmyndareregeringen.

Äter bestegs Sveriges tron midt under krigets stormar af ett

barn. Den af ständerna förordnade regeringen med Per Brahe

i spetsen gjorde till sin uppgift att skaffa landet en hederlig fred

med dess sex mäktiga fiender. Först slöts fred med Polen i j»»*

O Ii va ^, i hvilken fred äfven Brandenhurg och kejsaren inne-

slötos: konung Johan Kasimir afstod sina anspråk på Sveriges

tron, hvarmed den långa tronföljdsstriden upphörde, och Livland

afträddes formligen till Sverige, 1660. Derpå tillfredsstäldes Hol-

land genom några handelsförmåner, och med Danmark slöts fre-

den i Köbenhavn, enligt hvilken Sverige af de sista eröfrin-

garna återlemnade Trondhjems län och Bo7mhohn, det senare dock

mot vederlag af adliga gods i Skåne, s. a. Nu återstod endast

Ryssland, som ovilligt beqvämade sig till att återlemna sina

ujorda eröfringar genom freden i Kardis ^, 1661.

Karl Gustaf hade i sitt testamente anförtrott förmyndare-

regeringen åt enkedrottningen och de fem höge riksämbetsmännen,

och detta gillades af ständerna på riksdagen i Stockholm 1660.

Konungen hade tillika utnämt sin broder, hertig Adolf Johan,

till riksmarsk, men denna utnämning ogillades af rådet och stän-

derna. Såsom rättesniire för förmyndareregeringen antogs 1634

års regeringsform, dock med åtskilliga tillägg, så att regeringen kom

' Ett kloster nära Danzig. ^ Ort i nordliga LiTland.
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i stcirre lieroende af rådet ocli riksdagen; först nu tingo ständerna

. rätt att sammanträda på bestämda tider, nämligen livart tredje år.

Dessa tillägg pläga kallas 1660 års regeringsform.

Inom den nya förmyndareregeringen hade den välmenande enke-

drottningen ej mycket att säga. De mest betydande af förmyn-

darne voro riksdrotsen Per Brahe, rikskansleren Magnus Ga-
briel de la Gardie och riksskattmästaren Gustaf Bonde.

Drotsen var en gammal man, men ännu kraftfull och verksam;

kansleren, som nu stod i sin bästa ålder, var utrustad med

många lysande egenskaper, men saknade kraft och beslutsamhet,

dertill var han praktlysten och slösande; skattmästaren var en

nitisk, sparsam och i sitt ämne väl förfaren man. Riksmarsk blef

Karl Gustaf Vrangel, riksamiral Gustaf Otto Stenbock., båda ut-

märkta såsom härförare. Det saknades i denna förmyndare-

styrelse en sammanhållande kraft, sådan som Axel Oxenstjerna

var under Kristinas omyndighet. De styrande voro af mycket olika

åsigter. Skattmästaren ville upphjelpa landet genom sträng hus-

liållning och reduktionens fullföljande, och han genomdref i början

dessa grundsatser. Men reduktionen stötte snart på motstånd

och afstannade. Bondes hushållningsplan rubbades genom ökade

löner och nya förläningar, hvaribland tlere till regeringens och

rådets egna medlemmar. Den brist, som härigenom uppkom i

drätseln, sökte man fylla genom subsidier af främmande makter;

hufvudsaken blef att skafta sig så stora subsidier som möjligt

utan att inblandas i verkligt krig, men detta gjorde Sveriges

politik osjelfständig och vacklande. Dertill kom, att flere af de

styrande mottogo skänker af främmande makter för att främja

deras intressen.

..„. Det var i synnerhet från 1664 års riksdag i StockJwbn, som

söndring och slapphet började taga öfverhand både inom styrelsen

och bland ständerna. Emellan adeln och de ofrälse stånden rådde

spänning, och adeln var söndrad inom sig sjelf, i det högadeln

var föremål för den talrika lägre adelns afund och ovilja. Rege-

ringen bekämpades i rådet af ett motparti, till hvilket hörde

^fatt^as Björnklou, Sten Bjelke, Klas Rålamh och Johan Gyllen-

stjerna; rådkammaren blef en tummelplats för ständiga partistrider.

Tvisten gälde ej blott den inre styrelsen, utan äfven rikets yttre

politik. Först genomdref kansleren, att ett krig börjades mot

staden Bremen., som ej ville erkänna Sveriges öfverhöghet, ett krig

som fördes lamt och slöts utan lieder. Men då kansleren derpå
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ville sluta tViibund iiual Frankrike, sejirade hans tiender i rädet

och genomdretVo i stället, att Sverige sUit sig till Frankrikes

motståndare och förenade sig med Holland och England i Trippel-

aUianseiK h varigenom Ludvig XIV nödgades att sluta fred i

Aachen (1(508). Det dröjde dock ej länge, innan Ludvig lyckades

upplösa detta förhund; lian drog först England pa sin sida och

derpa genom löfte om stora subsidier äfveii Sverige. Detta nya .«„^

förbund slöts i samma ögonblick, da Ludvig XIV t)fvcrf<')ll Hol-

land och inledde ett allmänt europeiskt krig H-)72.

Samtidigt med dessa yttre fiirveckl ingår växte penniniinfiden

och oredan i den inre styrelsen. Bristen pa medel förlamade allt.

Försvarsväsendet till lands och sjös rakade i lägervall, fästningarna

saknade kanoner, soldaterna tingo svälta eller rymde; ämbetsmännen

tingo ej ut sina linier. Men förmyndareregeringen har dock äfviMi

uträttat åtskilliiit af iiagn, i synnerhet inom rättsväsendet, närings-

lifvet och den andlisa odlingen. Myntväsendet stadgades; den

Palmstruchska lianken, som kommit pa oiiestaml. tifvertogs 1668

af ständerna och blef derefter en riksbank. En ny -ijölay ut-

färdades. Åtgärder vidtogos för att med Sverige införlifva de

nyförvärfvadc landskapen; deras ombud upptogos vid 1664 års

riksdag bland Sveriges ständer. Enligt deras begäran verkstäldes

nu den redan af Karl Gustaf fattade planen att ujjprätta en hög-

skola i Lund; detta läroverk, som skulle utbreda svensk bild- «^,,

ning i de nya landskapen, trädde i verksamhet 1668. 1 allmän-

het främjades på allt sätt den vetenskapliga bildningen i landet:

detta är den vackraste sidan af M. G. de la Gardies verksam-

het, hvarigenom han förtjenat nanni af Sveriges st(>rste mecenat.

Under hans skydd uppblomstrade forskningen i Sveriges forntid.

häfder och språk; Nordens fornminnen och iramla literatnr blefvo

föremål för studier och omvårdnad.

Karl XI:s första regeringsår. Kriget och frederna.

Emellertid hade den unge konungen uppnatt myndig ålder.

Hans uppfostran hade blifvit tämligen försummad genom hans

moders klemighet samt förmyndarnes och lärarnes slapphet. Fru-

statssaker visade han ringa böjelse, hans största nöje var att rida,

jaga och deltaga i krigiska öfningar. Han röjde från barndomen

en egensinnig och oböjlig vilja, men utmärkte sig tillika för guds-
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fruktan och rena seder. Emot fönnyndarne och rådet hade han

tidigt insupit misstroende, och denna känsla underhölls genom

j««a hans umgängesvänner af den yngre adeln. Sjutton år gammal

förklarades han myndig på riksdayen i Stockholm 1672. Vid

denna riksdag beslöts, att reduktionen skulle kraftigt fort-

sättas, och så skedde äfven. Till en början egde M. G. de la

Gardie största inflytandet hos konungen.

Snart började Sveriges yttre ställning åter att blifva be-

tänklig. Följderna af förbundet med Frankrike begynde fram-

träda. Ludvig XIV, omringad af fiender, arbetade af alla krafter

pä att indraga Sverige i kriget; han förmådde svenska regeringen

först att öfverföra trupper till Tyskland och derpå, när medel

saknades till deras underhåll, att låta dem inrycka i Branden-

burg. Kurfursten Fredrik Vilhelm befann sig då vid Rhen i

kamp med Fransmännen; han skyndade i ilmarscher tillbaka till

sitt land och öfverraskade den svenska hären i trakten af Havel.

Svenskarnes öfveranförare, den gamle K. G. Vrangel, var sjuk

jgiyj. och frånvarande, generalerna voro oeniga och försumliga; följden

blef, att kurfursten slog de återtågande Svenskarne vid Fehrhellin ^,

1675. Förlusten var ej betydlig, och större delen af hären åter-

fördes oskadad till Pommern, men Svenskarnes segerrykte hade

lidit en svår stöt, och deras hemliga fiender tingo nu mod att öppet

framträda. Holland förklarade krig. Danmark hölls i det

längsta tillbaka af storkansleren Grifenfeld, som ville upprätt-

hålla endrägt emellan Nordens makter och åvägabragte forlofning

emellan Karl XI och danska prinsessan Ulrika Eleonora; men

slutligen lät konung Kristian V af Sveriges fiender förmå sig att

fiirklara krig, s. ä. Han hoppades att med lätthet återvinna

de skånska provinserna, hvilka sjelfva önskade återförenas med

Danmark.

Underrättelsen om den nya faran kom medan kröningsriks-

dagen i Upsala var samlad. En allmän ovilja utbröt emot rådet,

.som inledt Sverige i krig, men ej gjort nägot för att sätta landet i

försvarsskick. Ständerna begärde att få granska förmyndarerege-

ringens förvaltning, och dertill gaf konungen till rådets bestört-

ning sitt bifall. Nu först insåg han fårans storhet 0(-h sina råd-

gifvares försumlighet; han beslöt att taga allt under sin egen led-

ning och egnade sig med brinnande nit åt regeringsbestyren, biträdd

' Stad i Brandenburg nära Havel.
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af sina sekreterare, bland hvilka den snillrike Erik Lindsköld

nu stod högst i gunst. Dereniot frågade han ej vidare efter riks-

rådets mening, och äfven kansleren miste sitt forna inflytande.

Farorna hopade sig allt mer kring den unge, oerfarne konungen.

Brandenburgarne och Österrikarue inträngde i Pommern,
hertigarne af Lilneburg och biskopen af Munster började fiendt-

ligheter. Konungen begaf sig till södra Sverige, för att taga be-

fäl öfver hären i Skåne, och ärnade med tillhjelp af flottan öfvergå

till Själland; men alla hans planer rubbades, då flottan under

riksamiralens befäl måste återvända till Stockholm i följd af sjuk-

lighet bland folket och dåliga anstalter. Följande vår, 1676, gick

svenska flottan åter i sjön, förd af Loiens Creutz, som var all-

deles oerfaren i sjömansyrket. Han vann i början några fördelar

mot den danska flottan under Nils Juel, men denna förenade sig

med en holländsk flotta och anföll derpå den svenska nära Olands
södra udde. Genast i början af slaget blef det svenska amiral- '"'^

skeppet vräkt på sidan, tillika kom elden lös i krutdurken, och

slutet blef, att det ståtliga fartyget flög i luften med öfveramiralen

och tusen man. Derpå skingrades den svenska flottan, men den

hjältemodige Klas Uggla värjde sig mot öfvermakten och öfvergaf

sitt skepp först när det stod i lågor; då kastade han sig i sjön

och omkom. Nu voro Danskarne herrar till sjös; under konung

Kristians eget befäl öfvergingo de till Skåne, på samma gång

som Norrmännen inföllo i Bohuslän och Vestergötland. Alla dessa

olyckor gjorde Karl XI djupt nedslagen och nästan förtviflad;

tyst, sluten, ej aktande på sina generalers råd drog han sig undan

för den öfverlägsna danska hären från Skåne till Bleking. Hela

Skåne utom Malmö föll i Danskarnes händer; invånarne mottogo

dem såsom befriare, de krigiska bönderna i norra Skåne väpnade

sig och började under namn af Snapphanar ett farligt småkrig

mot Svenskarne. Från Skåne afgick en dansk styrka till Halland,

för att intaga Halmstad. Det var ett ögonblick fullt af fara för

Sverige.

Då vaknade konungen med ens ur sin bedöfuing och upp-

bröt från Bleking till det belägrade Halmstads undsättning, oni-

gifven af 7,000 man och sina bästa generaler, Helmfeldt, Asche-

herg, Dahlberg, Fersen, Nils Bjelke. Fienden påträfi"ades nära

Halmstad och blef efter en kort strid i grund slagen; hvad som

ej stupade, togs till fånga. Detta var den första ljusglimten i

olyckan. Konungen återvann hopp och tillforsigt, och han styrk-
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tes häri af den beslutsanune, kraftfulle Johan Gyllenstjerna,
som från denna tid fick stort inflytande på honom. Sedan kon-
ungen fiitt förstärkningar från öfre Sverige, ryckte han in i Skåne;
den danska hären drog sig tillbaka, tills båda härarna stodo på
livar sin sida om Lödde å, ett stycke norr om Lund. Som den

svenska hären allt mer sammansmälte genom brist, köld och sjuk-

domar, beslöt Karl XI att våga en afgörande drabbning emot den

öfverlägsna danska hären och att dervid segra eller dö. På natten

J(,f_
till den 4 dec. 1676 gingo Svenskarne öfver den frusna ån och

jg/g ryckte fram emot Lund; fienden, som märkt deras uppbrott, tågade

i samma riktning, och slutligen täflade båda härarna i snabb

marsch att uppnå höjden norr om Lund, den s. k. Ilelgonahackeyi.

Svenskarnes högra flygel och Danskarnes venstra, båda anförda af

konungarne, kommo först fram, och emellan dem började striden,

just som solen gick upp öfver de vidsträckta snöfälten. Efter tre

liäftiga sammandrabbningar, hvarvid Karl XI kastade sig in i den

hetaste striden, flydde Danskarnes venstra flygel och förföljdes

långt bort af Svenskarnes högra. Under tiden hade venstra fly-

geln och centern haft att utstå en hård kamp och voro nära att

öfverraannas af Danskarne. Då återkom konungen med sin flygel

till slagfältet, fienden anfölls nu från två sidor och blef efter en

mördande kamp tvungen att vika. Slaget vid Lund var ett af

de blodigaste i vår historia — nära hälften af de stridande låg

på platsen — det var ock ett af de följdrikaste, ty derigenom be-

varades Skåne at Sverige, derigenom befästes konungens anseende

och myndighet i landet, allt motstånd och missnöje qväfdes. Det
var en afgörande vändpunkt både i inre och yttre hänseende.

Karl XI högtidlighöll städse årsdagen af detta slag, men icke

genom stora festligheter, utan så att han inneslöt sig i sitt rum
och tackade Gud för segern.

Men ännu aterstodo härda vapenskiften. Äfven i 1677 års

fälttåg svekos Karl XI:s förhoppningar på flottan. På våren af-

gingo, från Göteborg en mindre eskader, från Stockholm den stora

flottan; men den förra blef nära Femern anfallen af en dansk

flotta och illa tilltygad, den stora flottan åter, som äfven nu an-

fördes af en landtkrigare, Henrik Horn, uppsökte och angrep den

danska i Kögebugt\ men blef här i grund slagen. Orsaken

till den svenska flottans ständiga motgångar var bristen på dugligt

befäl och sjövan besättning, medan den danska var anförd af

' Eu liafsbupt på Själlands östra kust.
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sjöhjelten Nils Jiiel och bemannad med ötVade sjömän. T Skåne

gynnades deremot Svenskarne framgent af vapenlyckan: Malrnö

stormades forgäfves af Danskarne, ocli då hufvudhärarna åter sam- ,«-«

mandrabbade en half mil från Landskrona, måste Danskarne

med betydlig förlust draga sig tillbaka. I slaget stupade iJelm-

feldt, som dittills fört öfverbetalet öfver den svenska liären och nu

efterträddes af Ascheberg. På den norska sidan inträffade, att riks-

kansleren, som med en bondehär stod vid Uddevalla, öfverrump-

lades och drefs på flykten af Norrmännen.

Under ar 1678 vände sig det skånska kriget egentligen om-

kring Kristianstad, som efter ett tappert försvar måste gifva sig

åt Svenskarne. I Tyskland åter föreföl lo vigtigare krigsrörelser.

Otto Vilhelm Königsniark, som förde befälet i Pommern, måste

efter en långvarig belägring uppgifva Stettin; han vann kort der-

efter på Riigen en lysande seger öfver Danskar och Branden-

burgare, men dessa återkommo snart med stor öfvermakt och in-

togo nu Sveriges återstående besittningar i Tyskland.

Emellertid hade fredsunderhandlingar blifvit öppnade vid kon-

gressen i Nijmegen\ och der slöto både Frankrike och Sverige

1679 fred med kejsaren och tyska riket. Ludvig XIV satte en

ära i att skaffa Sverige en hederlig fred, men tillvällade sig dervid

ett stötande förmynderskap öfver Karl XI; han slöt tor Sveriges

räkning fred med Liineburg och Miinster samt tvang genom ho-

tande krigsrörelser kurfursten af Brandenburg till freden i S:t

Germain^ enligt hvilken Sverige skulle till honom afstå land-

sträckan öster om Öder, undantagande städerna Damm och Goll-

now^ s. å. Nu skyndade Karl XI att taga underhandlingen

med Danmark sjelf om händer. Freden slöts i Lund s. å.; en

obetydlig penningsumma var Danmarks enda vinst af det blodiga
'"

kriget. De nyss så tiendtliga nordiska rikena ingingo nu ett

nära förbund med hvarandra, och till fredens befästande full-

bordades kort derpå det före kriget aftalade äktenskapet emellan

Karl XI och Ulrika Eleonora. Denna milda och ädla drottning,

som alltså blef en ny Fredkulla, sökte städse främja endrägt

emellan sin make och sin broder, men motarbetades dervid af sin

svärmor, som hatade Danmark.

' Stad i Hollaud vid Waal, på tyska JVimweijen.'
- Lustslott nära Paris.
' Gollnow måste dock särskildt återlösas.
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Fönnyndareräfsten. Redaktionen. Snveräneteten.

Freden var sålunda återstäid; förlusten af land var väl ringa,

men likväl hade kriget tillfogat fäderneslandet djupa sår. Sverige

var utarmadt och försänkt i skuld, gränsprovinserna voro sköflade,

flottan var tillintetgjord och hären försvagad. Bristerna och be-

hofven voro sålunda stora, men medlen att afhjelpa dem saknades.

Om Sverige skulle kunna bestå, måste det blifva annorlunda; en

grundlig omskapning af samhället var nödvändig. En sådan var

ock besluten af Karl XI, och hans allrådande gunstling Johan

Gyllenstjerna hade uppgjort planen dertill. Denne märkvärdige

man ville grunda en sjelfständig politik för Sverige, han ville göra

det oberoende af främmande makter och betrygga Sveriges framtid

genom ett nära förbund med Danmark-Norge, genom en stark

krigsmakt och en väl ordnad hushållning. Men detta kunde ej

ske, så länge kronan saknade tillgångar och en stor del af Sveri-

ges jord var skattefri i adelns händer. Första vilkoret var så-

lunda, att en ny, vidsträcktare reduktion anstäldes; och en sådan

kunde ej genomföras, utan att bryta det gamla rädsväldet och

lägga envåldsmakt i konungens hand. Ett dylikt envälde hade

nyligen blifvit grundadt i Danmark, och hela tidehvarfvets anda

var absolutistisk. Redan under kriget hade makten småningom af

sig sjelf öfvergått i konungens och hans gunstlings händer; de ville

nu för framtiden belasta denna makt med tillhjelp af de ofrälse

stånden och den lägre adeln, hvilka voro konungen tillgifna, men

förbittrade mot rådet och högadeln.

Dessa voro de förändringar, som man ville genomföra på riks-

dagen i Stockholm, hyilken sammankom hösten 1680. Upphofs-

' mannen till dessa planer, Johan Gyllenstjerna, afled kort fönit,

blott 45 år gammal, men hans planer dogo ej med honom, de

fullföljdes orubbligt af konungen och hans öfriga anhängare, bland

hvilka märkas Klas Fleming samt bröderna Hans och Axel Vacht-

meister. Först begärde konungen af ständerna medel till botande

af statens refvor. Då detta ärende förekom på riddarhuset, yrkade

Hans Vachtmeister, att förmyndarne skulle aflägga räkenskap

för sin förvaltning. Detta blef äfven ständernas beslut; konungen

skyndade att gifva sitt bifall härtill och att låta dem tillsätta

den stoi-a kommissionen, hvilken skulle mottaga förmyndarnes

redogörelse och döma deröfver. Derpå förenade sig de tre ofrälse
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stånden na liksom 1650 om en gemensam skrifvelse till konun-

gen, i hvilken de yrkade en ny och mer omfattande reduk-

tion. Detta förslag väckte stor bestörtning hos rådet och adeln,

men rådet vågade ej motsätta sig, och på riddarhuset genom-

drefs saken under buller och oordning af konungens anhängare.

Adeln samtyckte alltså till indragningen af alla gref- och friherr-

skap och öfriga större förläningar samt utsåg för beslutets verk-

ställande en reduktions-kommission. Slutligen, när ständerna voro

på väg att skiljas, begärde konungen deras yttrande derom, huru-

vida han vore bunden af regeringsformen, och om rådet vore ett

särskildt stånd i riket. Härpå svarade de, att konungen endast vore

bunden af Sveriges lag, och att riksråden ej vore annat än konungens

trogne tjenare, hvilka han rådfrågade, när han så fxmne för godt.

Dermed hade ständerna gifvit sitt samtycke till den gamla råds-

raaktens fall och till suveränetetens grundläggning.

Hvad som beslutits på riksdagen, sattes med rastlöst nit, med

oblidkelig stränghet i verket. Den stora kommissionen grep sig

genast an med förmyndareräfsten, hvilken drabbade hela rådet

från förmyndaretiden; kommissionen gick dock ofta godtyckligt och

obilligt till väga, hon dömde rådsherrarne eller deras arfvingar att

betala ofantliga belopp, dem staten skulle ha förlorat genom deras

försumlighet, och fastän konungen nedsatte beloppen, utpressades

på detta sätt nära 4 millioner daler silfvermynt^ af de stora råds-

ätterna. Flere af dessa blefvo nästan utarmade, sä mycket mer

som de tillika drabbades af reduktionen. Det första, som indrogs

af reduktionskommissionen, var gref- och friherrskapen, 15 af

förra och 26 af senare slaget; dernäst indrogos kungsgårdarna

och Norrköpingsbeslutsgodsen. Samtidigt härmed blef riksrådet

ytterligare förödmjukadt; det fick sitt namn ändradt till kungligt

råd, de höga riksämbetena tillsattes ej vidare, och af de gamle

rådsherrarne måste de fleste afgå (1682).

Efter rådets fall började envåldsmakten snart att vända sig

äfven mot ständerna. Vid riksdagen i Stockholm 1682

kom reduktionsfrågan åter å bane. Då konungen begärde medel

till skuldens aflDetalning, föreslogo de tre ofrälse stånden en ut-

sträckning af den sist beslutna reduktionen; detta framkallade

harm och stormiga öfverläggningar på riddarhuset, men slutet blef,

att de sins emellan oeniga ständerna öfverlemnade reduktionsfrågan

' 4 mill. daler s. m. på den tiden ^= 2 mill. rdr (spec.) = 8 mill. kr.-

oberäknadt myntvärdets fall.
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uinskränkt i konungens hand. Derpa begärde konungen ständernas

yttrande om gränserna för den kungliga lagstiftningen; de gåfvo

liärpä ett svar i sä underdåniga och tvetydiga ordalag, att konun-

iien ansåg sig ha fatt hela lagstiftningsmakten i sin hand. Härmed
var suveräneteten i det närmaste fulländad. Det var nu slut

med ständernas makt; de fortforo väl att sammankallas, under namn
af kongl. rnajestäts ständer, men blott för att i djupaste underdånighet

godkänna konungens förslag och åtaga sig nya skattebevillningar.

De kunde knappt tinna ord tor att uttrycka konungens höghet och

makt: de kallade lionom en »envålds, allom bjudande, suverän konung,

som liade makt att efter sitt behag styra sitt rike». Den gamla

svenska frihetsandan var föi- tillfället tjväfd, det fria ordet förstum-

madt; envåldsmaktens gudomliga rätt inpräglades hos folket genom

prester, lärare och ämbetsmän; deraf alstrades kryperi ocli blind

lydnad, spioneri i det enskilda lifvet och fiirfoljelse mot olika

tänkande. Men Karl XI:s envälde medförde ocksä stora fördelar

för svenska folket. Det var en sträng skola, hvari folket upp-

fostrades til! ordning, laglydnad och sparsamhet; genom högadelns

fall och en sträng rättsskipning ftirminskades den skarpa skilnaden

emellan stånden och banades väg fiir allas jämlikhet under lagen.

Andtligen har Sverige enväldet att tacka för de mest genomgri-

pande reformer i likshushållningen, försvarsväsendet och statsför-

valtningen. Själen i hela verket var konungen sjelf, som person-

ligen ingrep (ifverallt, äfven i de minsta saker. Han hade icke

den omfattande blick, som utmärker en stor statsman, men han

liade ett sundt förstånd, t^n okuflig viljekraft ocli en outtröttlig

arbetsförmåga. Kraften urartade stundom till hårdhet och råhet,

liksom hans sparsamhet stundom drefs för långt. Han förde ett

ytterst enkelt lefnadssätt, var till lynnet skygg och sluten och vi-

stades hälst på det ensliga Kungsör, omgifven af några bland sina

förtrogne, såsom Klas Fleming, Erik Lindsköld, Bengt Oxen-

stjerna, Fabian Vrede, Rutger von Ascheberg, bröderna Vacht-

meister och Gijllenstjerna. Esomoftast företog han snabba och

vidsträckta resor i landet, för att se allt med egna (»gon och öf-

vervaka styrelsens gång.

Den inre förvaltningen och hushållningen.

Hvad först rikshushallningen l)eträtFar, så sattes hon i

t'tt i>lomstrande skick genom reduktionen. Denna var, som vi
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sett, i sin begynnelse en oundviklig och rättvis sak, men sedan

lion utan vilkor lagts i konungens hand, utsträcktes hon sniå-

ningom utöfver billighetens, ja, stundom till och med öfver rätt-

visans gränser. De mindre förläningarna, som blifvit skonade

1680, underkastades ätVen reduktionen; snart gick det på samma
sätt med pante- och köpegodsen, hvilka i följd af nya beräknings-

sätt ofta måste återställas utan ersättning. Hvad som i synner-

het gjorde reduktionen tiyckande och förhatlig, var att hennes

gränser ej en gång för alla faststäldes, utan att hon ständigt ut-

vidgades till nya områden, och att begynnelsepunkten lemnades

obestämd; det uppkom derigenom en allmän osäkerhet i egande-

rätten. Dertill kom, att kommissionen förfor med hårdhet, när det

gälde kronans rätt. I det hela medförde reduktionen, jämte många

lidanden för enskilde, stora fördelar för landet: en jämnare fördel-

ning af egendomen, förläningsväsendets och stormansväldets fall

samt bondeståndets frigörelse från beroendet af adeln; det var slut-

ligen reduktionen, som möjliggjorde Karl XI:s stora reformer, som

satte honom i stånd att betala rikets skulder och likväl lemna

efter sig besparingar. Det belopp, som reduktionerna allt ifrån

1655 inbragte åt staten, utgjorde en årlig ränta af omkring

2,500,000 daler s. m., hvaraf mer än 2 mill. tillkommit sedan

1680. För den svenska adeln medförde reduktionen de vigtigaste

följder: hon bortryckte sjelfva grundvalen för högadelns makt,

nämligen jordbesittningen och förläningsväsendet, den skarpa skil-

naden emellan högadel och lågadel bortföll — det var slut med
stormansväldet i Sverige.

De ökade statsinkomsterna användes i första rummet till

krigsmaktens återupprättelse. Karl XI var den, som full-

bordade den af Karl IX och Gustaf Adolf grundlagda indelningen

och roteringen. Största kostnaden för kronan medförde det egent-

liga indelningsverket, hvarigenom dels kronogods anvisades krigs-

befälet till boställen, dels vissa hemman, s. k. riisthåll, fingo sina

utlagor förvandlade i skyldigheten att underhålla en ryttare med
häst. Fotfolket åter underhölls genom den ständiga roteringen

eller knektehållet; denna inrättning fans väl redan förut i några

trakter, men vid 1682 års riksdag åtogo sig de flesta landskap i

Sverige mot frihet från utskrifning dylik rotering. Såväl ryttaren ^"^

som knekten fingo torp att bruka och bebo, de blefvo sålunda i

fredstid jordbrukare med eget hem. — Hela denna för Sverige

egendomliga inrättning plägar, ehuru mindre egentligt, med ett

Odkner, Svei\, Nor. o. Danm. Historia. 6:te vppl. 14
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gemensamt namn kallas indelningsverket. Derigenom under-

hölls en stående här af omkr. 38,000 man, hvartill kom en värfvad

styrka af omkr. 25,000 man till biländernas fiirsvar. För att

upprätthålla förbindelsen emellan moderlandet och biländerna, be-

höfdes framför allt en stark flotta; det behöfdes ock en annan

station fin* flottan än Stockholm, hvars hamn var allt för aflägsen

och dessutom halfva året lag tillfrusen. Derför hade Johan Gyllen-

stjerna utsett en annan tjenligare plats för flottan vid Troisö i

Blekingsskären, och denna hans plan genomfördes med stor kraft

och skicklighet af general-amiralen Hans Vachtmeister. Den nya

örlogsstationen, som fick namnet Karlskrona, stod snart färdig

med sina hamnar, dockor och varf; här uppväxte under Yacht-

meisters nitiska ledning en ny flotta i stället för den under kriget

förstörda. Vid Karl XI:s död bestod svenska flottan af 38 linieskepp

och åtskilliga mindre örlogsfartyg; besättningen utgjorde omkring

11,000 man, af hvilka flertalet underhölls genom det s^ändi^a feåfe-

manshållet, efter lika grunder som landthären.

De förändringar, Karl XI företog inom statsförvaltningen,

gingo ut på att göra denna mer beroende af konungen och att

gifva en snabb verkställighet åt hans beslut. Det kungliga rådet

var icke längi'e en verklig rådkammare; konungen rådplägade

med dem han för tillfället behagade kalla. Kollegierna förlorade

sin forna sjelfständighet, och några af dem upplöstes i flere mindre

ämbetsverk. Så t. ex. utbrötos ur kammarkollegiet två af dess

afdelningar, statskontoret och kammarrätten^ hvilka med tiden ut-

bildade sig till särskilda ämbetsverk. Karl XI införde en ny anda

i förvaltningen; ordning, punktlighet och nit efterträdde den förra

oredan, konungen fordrade mycket af sina ämbetsmän liksom af

sig sjelf, men så lät han dem äfven ordentligt utfå sina löner,

hvilket i förra tider sällan inträffat. En fast löningsstat upprätta-

des för samtliga rikets tjenstemän; de aflönades dels med boställen,

dels med spannmål och penningar.

At rättsväsendet egnade Karl XI synnerlig omsorg. Han

förbättrade rättsskipningen i alla dess grader; han var mycket

mån om, att rättvisan snabbt och oväldigt skipades, och vakade

med ömhet öfver den svages och fattiges rätt. Den allmänna

landslagen var i stort behof af en omarbetning, hvarmed också

lagfarna män varit sysselsatta sedan 40 år tillbaka. Karl XI till-

satte en ny lagkommission under Erik Lindskölds ledning, och

denna utarbetade flere balkar i den nya lag, som tillämnades. En
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mängd förordiiingar af alla slag utfärdades, krigsartiklar, instruk-

tioner, ordningsstadgar m. m.

Ett vigtigt föremål för Karl Xl:s omsorger var försvensk-

ningen af de forna dansk-norska landskapen, hvilka från

denna tid började uppriktigt sluta sig till Sverige och införlifvas

med detta till språk, rätt och sed. Svenskan blef snart kyrko-

och skolspråket i Lunds stift, det genom kriget upplösta univer-

sitetet i Lund återupprättades, och på invånarnes egen begäran

infördes svensk lag och rätt i de nya provinserna. På detta sätt

hafva Sveriges yngre landsdelar och deras invånare under egen med-

verkan, utan våldsamma åtgärder sammansmält med de äldre till en

stat och eM folk. Redan efter en mansålder var försvenskningen

fulländad. — Afven provinserna på andra sidan Östersjön

sökte Karl XI att närmare forbinda med Sverige. Han mildrade de

lifegna böndernas hårda lott och fiirbättrade hela styrelsen. Men
genom den stränghet, hvarmed reduktionen genomfiirdes i synnerhet

i Livland, uppretades ridderskapet emot den svenska regeringen.

Den livländska adeln klagade flere gånger hos konungen; slut-

ligen, då klagomålen öfvergingo till hotelser, blefvo adelns formän

dömda till döden och suto någon tid fängslade. Sjelfve hufvud-

ledaren af motståndet, den hatfuUe ränksmidaren Patkull, undkom;

han blef derefter en afsvuren fiende till Sverige och sökte uppvigla

sina landsmän till affall.

Den allmänna välmågan och näringslifvet kunde ej an-

nat än främjas genom den stränga ordningen i landet och genom

det stadgade myntväsendet. Bergsbruken och manufakturerna upp-

muntrades på allt sätt, samfärd smedlen förbättrades, sjöfarten ut-

vidgades till de mest aflägsna länder. Näringslifvet stod denna

tid under statens förmynderskap ; detta var ej alltid till gagn, och

i slutet af Karl XI:s regering led handeln af den osäkerhet, som

rådde på hafvet under det stora europeiska kriget. Dertill kom den

förfärliga missväxt, som denna tid hemsökte landet. Det var den

långvarigaste och svåraste missväxt, som omtalas i vår historia;

hungersnöden fortgick under de sista åren af Karl XI:s regering

och nådde sin höjd 1696—97, under hvilka år ett stort antal

menniskor omkom af svält, i synnerhet i norra Sverige, Finland

och Östersjöprovinserna.

Den svenska kyrkan erhöll under Karl XI den ordning,

som hon sedermera i hufvudsaken bibehållit. Länge hade det

arbetats på en ny kyrkolag i Sverige, då Karl tog saken om
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hand och lät en kommission utarbeta en sådan lag, hvarpä den

1686 utfärdades. Genom kyrkolagen blef konungen nästan lika en-

väldig inom kyrkan, som han var i staten; de kyrkliga myndig-

heterna blefvo strängt underordnade den verldsliga makten. Vi-

dare utarbetades och antogos ny katekes, ny kyrkohandbok och ny

'psalmbok. I allt detta biträddes Karl XI af flere utmärkta pre-

ster, såsom ärkebiskop Olof Svebilius, psalmförfattarne Haqvin Spegel

och Jesper Svedberg. Ehuru konungen sjelf ej egde någon högre

bildning, förstod han dock att uppskatta bildningens värde. Han
satte landets gamla läroanstalter i godt skick och upprättade äfven

nya, såsom gymnasier i Karlstad och Kalmar. Vid högskolan i

Upsala verkade flere utmärkte lärare. Främst bland dem stod

Olof Rudbeck, hvars snille omfattade alla naturvetenskapens gre-

nar och dessutom språk- och forn-kunskapen; i ett stort verk,

Atlantica, sökte han visa, att Sverige vore det äldsta rike i verl-

den och stamlandet för all odling. Såsom läkare och naturforskare

utmärkte sig Urban Hjärne, såsom ingeniör och tecknare Erik

Dahlberg. Karl XI ifrade ock för allmogens upply^sning; han ålade

presterna att sörja för, att en hvar finge lära sig läsa i bok och in-

hämta kristendomens hufvudstycken. Huru väl detta behöfdes,

syntes bäst af den förskräckliga A-idskepelse, som ledde till troll-

domsväsendet och hexprocesserna : hundratals förvillade menniskor

bekände sig ha stått i förbindelse med den onde anden och blefvo

på grund häraf straffade till lifvet.

Utrikes förhållanden efter 1679.

För att kunna utföra alla dessa genomgripande förändringar

i samhället, behöfde Karl XI fred med främmande makter. Hans

utrikes politik efter 1679 var derför afgjordt fredlig. Sjelf

förstod han föga att bedöma de invecklade europeiska förhållan-

dena och lät derför häruti leda sig af kanslipresidenten Bengt

O.renstjerna, hvars åsigter stämde iifverens med konungens böjelse.

Denne statsman fullföljde ej den nordiska politik, som Johan

Gyllenstjerna grundlagt för Sverige; han vände sig från det dan-

ska förbundet och bröt äfven med Sveriges gamla bundsförvandt

Frankrike. Det var tidpunkten för Ludvig XIV:s högsta makt.

Harmfull öfver denne konungs öfvermod och fruktande att åter

indragas i krig för Frankrikes skull, fiirband sig Karl XI genom

garantitraktaten i Haag 1681 med Holland och derpå med Österrike
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samt deltog i det stora förbund, som flere europeiska makter ingiugo

i- Augshurg, för att stäfja Ludvigs eröfringsplaner (1686). I det

stora krig, som 1688 utbröt emellan Ludvig och hans fiender, deltog

ej Karl XI på annat sätt, iin att han enligt fördragen utrustade

en trupp af 6,000 man till Hollands och kejsarens hjelp. Dess-

utom skickade Karl en hjelptrupp till Vilhelm af Oranien, då

denne företog sitt berömda tåg till England s. å. Vid samma tid

var Karl XI nära att invecklas i krig med Danmark fiir den hol-

steinske hertigens skull, men tvisten slöts genom en förlikning,

och några år senare ingingo Sverige ocli Danmark ett förbund att

gemensamt skydda sin handel mot de krigförandes våldsamheter.

Sverige rönte den hedern att antagas till medlare mellan de krig-

förande på kongressen i Rijsicijk, som dock ej sammanträdde

fiirr än efter Karl XI:s död.

De sista åren af Karl XI:s lefnad fih-dystrades genom den

stora hungersnöden. Han blef äfven djupt gripen af sin gemåls

frånfälle; mot henne hade han ofta varit en kall och hård make,

men vid dödsbädden öppnades hans ögon för hennes förtjenster.

Sjelf hade han länge lidit af invärtes kräfta, och denna sjukdom

lade honom i förtid i grafven. Efter svåra plågor afled han (den
\{

5 april) 1697, blott 42 år gammal. Medan Karl XI stod lik på

Stockholms slott, utbröt derstäde-^ en eldsvåda, som lade slottet

till största delen i aska.

Med Ulrika Eleonora hade Karl XI flere barn, af hvilka tre

(Uverlefde honom: sonen Karl samt döttrarna Hedvig Sofia och

Ulrika Eleonora.

Karl XII.

1697—1718.

Karl XII.s myndighetsförklaring och första regeringsår.

Den hjeltekonung, som nu intog Sveriges tron, var född på
Stockholms slott den 17 juni 1682 och alltså vid faderns död blotta"'»"

15 år gammal. Hans uppfostran hade varit ojämn; han hade flere

skickliga lärare, men ingen af dem utöfvade något större inflytande

på honom. Med stor lätthet inhämtade han grundliga insigter

i den tidens läroämnen, men största lusten visade han för krigiska
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öfningar; han tick tidigt följa fadern på ridter och jagter och

sköt vid 12 års ålder den första björnen. Af sin fromma moder

uppfostrades han från späda år till allvar och gudsfruktan, rättvisa

och trofasthet, mildhet och välgörenhet. Han visade tidigt en omut-

lig rättskänsla samt en för sin ålder ovanlig själsstyrka, men
derjämte anlag för sjelfrådighet och egensinne. Det var en olycka

för Karl och för Sverige, att han så tidigt miste sina föräldrars

ledning och vande sig att i allt följa blott sin egen vilja.

Enligt Karl XI:s testamente öfvertogs förmynderskapet för

hans son af dennes farmor Hedvig Eleonora samt fem kungliga

råd, bland hvilka Bengt Oxenstjerna var den förnämste. Men
då någon viss tid för den unge konungens myndighet ej var

i Karl XI:s testamente faststäld, kom man snart på den tanken

att påskynda myndighetsförklaringen; i synnerhet var adeln

benägen härför, ty den hoppades af den unge, frikostige konungen vinna
""' eftergift i reduktionen. Da nu ständerna på hösten 1697 samman-

kommo för att öfvervara Karl XI:s begrafning, föreslogs på riddar-

huset, att konungen genast skulle förklaras myndig; förslaget mot-

togs med lifligt bifall, de oirälse stånden samtyckte, rådet likaså,

och på en dag var detta vigtiga ärende afgjordt. Kort derpå lät

Karl XII i Stockholm hylla och smörja sig såsom konung, hvar-

vid han sjelf satte på sig kronan och underlät att afgifva den öf-

liga konungaeden. Adeln hade ingen nytta af sitt underdåniga

nit, dess bön om lindring i reduktionen afslogs. Först 1700, när

kriget började, blef reduktionen till större delen aflyst.

Svenska folket hade sålunda i ett öfveriladt ögonblick gjort

en femtonårig gosse till fullmyndig envåldsherskare. Karl XII

var uppfostrad i enväldets grundsatser och styrktes ytterligare

deri genom sina undersåtars kryperi; den naturliga sjelfrådig-

heten i hans karaktär fick alltså utbilda sig utan hinder. Dertill

kom en ovanlig sjelfbeherskning och ett slutet lynne. Han bör-

jade snart åtgöra allt på egen hand eller i samråd med några

förtrogna, bland hvilka Karl Piper innehade första platsen; de

gamle radsherrarne förödmjukades och miste allt inflytande. För

öfrigt egnade sig Karl XII med nit och allvar åt regeringsbesty-

ren, på samma gång han med barnslig ysterhet hängaf sig åt

vilda upptåg och äfventyr, såsom farliga björnjagter, ridter och

fäktningar. Ett annat drag, som framträdde hos Karl XII under

de första regeringsåren, var en öfverdrifven frikostighet, hvari-

genom han inom kort bortslösade de besparingar, hans fader lemnat
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efter sig. Föremål för hans gifmiidhet voro i synnerhet hans mest

älskade syster, Hedvig Sofia, och hennes gemål hertig Fredrik af

Holstein-Gottorp. Denne furste hade stort inflytande på Karl och

äggade honom till fiendskap emot Danmark.

Emellertid sammandrog sig en fruktansvärd storm öfver den

sorglöse ynglingens hufvud. Hans ungdom och oerfarenhet ingaf

Sveriges tiendtliga grannar hopp att nu kunna återtaga, hvad

Sverige i förra tider frånryckt dem. Både Danmark, Polen
och Ryssland regerades vid den tiden af unga, ärelystna fur-

star. Konungarne af Danmark och Polen voro Karls syskon-

barn; af dem hade Fredrik IV nyss efterträdt sin fader, och

August, som egentligen var kurfurste i Sachsen, hade kort förut

genom ränker ocli bestickningar svingat sig upp på Polens vack-

lande tron. Den tredje grannen, tsar Peter i Ryssland, var den

farligaste, såväl genom sin personliga kraft och sitt snille som

genom sitt rikes stora tillgångar. Detta rike hade småningom

samlat sina krafter och utvidgat sig på Polens och Turkiets be-

kostnad; det vände sig nu mot Sverige, genom hvilket det var

utestängdt från Östersjön och beröring med det bildade Europa.

De tre furstarne närmade sig snart hvarandra; den landsflyktige

Patkull gjorde allt för att uppägga dem och föra dem tillhopa.

Slutligen ingingo de i djupaste hemlighet ett anfallsförbund mot

Sverige (1699). Med Danmark befann sig Sverige för den hol-

steinske hertigens skull redan förut i tvist; man var beredd på

krig från detta håll. Deremot gåfvo Peter och August midt

under sina rustningar de lifligaste försäkringar om vänskap.

Detta lömska beteende g;jorde ett outplånligt intryck på den hög-

sinte, rättrådige Karl och alstrade i hans själ en djup ovilja

mot nämda furstar.

Det stora nordiska krigets utbrott.

Det stora nordiska kriget utbröt i början af år 1700, jebr.

da konung August utan krigsförklaring lät en sachsisk här in- [/OO

rycka i Livland tor att öfverrumpla Riga; försöket misslyckades

dock genom befälhafvarens, den gamle Erik Dahlbergs vaksamhet.

Vid underrättelsen om krigsutbrottet lät konungen af Danmark sina

trupper angripa den holsteinske hertigens fästningar. Häröfver visade

Karl ingen oro eller bestörtning, men han sade med ens farväl åt

lekar och nöjen, hans håg vände sig från detta ögonblick uteslutande
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till lifvets allvar och krigiska värf, ynglingen mognade på en gång

till man. Karl XII beslöt att genom ett raskt slag afväpna Dan-

mark och skilja det från förbundet; denna plan gillades af hans

bundsförvandt konung Vilhelm III i England, hvilken lät en

engelsk-holländsk flotta afgå till Öresund, på samma gång som en

svensk-hoUändsk-hannoveransk här från söder intågade i Holstein.

Genom flottorna beherskande Sundet öfvergick Kari XII plöts-

ligt till Själland med sin här; som kusten var grund, måste

konungen och hans folk hoppa i vattnet och vada i land. Själ-

land var blottadt på folk, Köbenhavn var hotadt; konung Fredrik

skyndade derför att förlika sig med den holsteinske hertigen och

sluta freden i Traventhal, hvarigenom hertigen återinsattes i alla

sina rättigheter och Danmark förband sig att ej understödja Sveriges

fiender. Nu var krigsanledningen bortfallen for Karl XII; ogerna

och dröjande uppgaf han sina planer mot Köbenhavn och lemnade

Danmark, för att uppsöka konung August.

Kort derpå kom underrättelsen, att tsar Peter förklarat krig

och infallit i Ingermanland. Raskt och beslutsamt inskeppade sig

Karl med en ringa styrka i Karlshamn, landsteg i Pernau och

vände sig först emot tsaren, som med en här af omkr. 40,000 man

belägrade Narva. Mot denna stora här kunde Karl samla endast

8,000 man, men det oaktadt gick han utan att tveka rakt på

fienden. Natten fi^re anfallet öfvergaf tsaren sin här och lemnade

befälet åt några utländingar, hvilka dock ej åtlyddes af Ryssarne.

DOV. Den 20 nov. 1700 stod slaget vid Narva. Denryska hären

1700 var utbredd i en lång linie framför staden och skyddades genom

uppkastade jordverk. När nu Svenskarne nalkades, inträff"ade en

häftig snöyra, som dolde deras stormkolonner för fienden, tills de voro

helt nära. De öfverraskade Ryssarne grepos af en panisk för-

skräckelse; Svenskarnes venstra flygel, som anfördes af Karl Gu-

staf Rehnsköld och der äfven Karl med sina drabanter befann sig,

inträngde i förskansningen och jagade fienden som en skock skrämda

får framför sig. Karl var med i värsta stridsvimlet, miste två

gånger sin häst och nedsjönk en annan gång i ett träsk. Mörkret

afbröt slutligen striden. Af Ryssarne hade flere tusen stupat,

många hade drunknat, då bron öfver Nårova brast under de fly-

ende; hela regementen blefvo afskurna i olika delar af lägret och

sträckte gevär. Manskapet fick fritt aftåga, men befälet stannade

i fångenskap. Denna underbara seger öfver en flerdubbelt star-

kare fiende liöljde Karl och hans krigare med ära, hans rykte flög
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öfver hela Europa, och man kunde ej nog beundra den unge

hjeltens mod och djerfhet, hans mildhet och blygsamhet, hans

o:udsfiiiktan och dygd. Och likväl var denna seger ej i allo

lyckosam för Sverige: den ingaf nämligen Karl ringaktning för

Ryssarne, så att han icke egnade tillräcklig uppmärksamhet åt

denna Sveriges farligaste fiende.

Sedan Karl dragit till sig nya trupper och härdat dem genom

ett mödosamt vinterqvarter i trakten af Pejpus-sjön, uppbröt han

på våren 1701 till Riga, for att der öfvergå floden Dyna, på hvars

andra strand var samlad en betydlig här af Sachsar och Ryssar.

Öfvergången af Dyna utfördes mästerligt under ledning af _„

Karls generaler. Konungen var som vanligt bland de främste; i
'"*

spetsen för sina bussar tillbakaslog han på stranden tre häftiga

anfall af Sachsarne och dref dem slutligen på flykten. Derpa

togs Kurland i besittning, men det dröjde någon tid, innan Karl

deriMn inryckte i Polen. Detta var en afgörande vändpunkt

i hans lif. Han hade straflat sina trolösa fiender och kunde

nu med heder sluta fred. Dertill uppmanades han ock af alla

sina vänner, af sina rådgifvare och generaler samt af vänskapliga

makter, som önskade hans bistånd i det nu utbrytande spanska

tronföljdshriget. Konung August hade börjat kriget med sachsiska

trupper utan Polackarnes samtycke; dessa ansago sig ej hafva

krig med Sverige och borde derför icke genom ett infall i Polen

retas till fiendskap. Men Karl XII ville ej lyssna till några fö-

reställningar; han var sa upprörd öfver sina motståndares trolös-

het och hyste ett sådant misstroende till deras försäkringar, att

han beslöt helt och hållet krossa dem och på dem verkställa den

rättfärdige Gudens straft^domar. Han började med August, som

han ansåg för upphofsman till anfallsförbundet, och fattade det

orubbliga beslutet att afsätta honom såsom konung i Polen.

Karl XII:s polska krig.

I början af 1702 lät Karl XII sin hufvudarmé inrycka i

Polen, der hans företag gynnades af inre söndringar emellan de

store. Försäfves sökte polska regeringen hejda honom genom en
"^

beskickning, förgäfves gjorde August upprepade fredsanbud och

skickade till Karl bland andra sin älskarinna, den sköna Aurwa
Königsmark; hon fick ej ens företräde hos konungen. Nästan
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utan motstånd framtågade han genom landet till hufvudstaden

Varsjav, som öppnade sina portar; och då konung August i södra

Polen samlade en här af Sachsar och Polackar, gick Karl honom

genast till mötes, angrep den dubbelt starkare fienden vid iT/zssov
'^

'och tillfogade honom ett afgörande nederlag, 1702. Derpå drog

Karl till Krahov och intog denna vigtiga stad genom öfverrump-

ling och utan svärdslag. 1 södra Polen vistades Karl med sin

här i åtta månader, medan partierna rasade mot hvarandra i det

olyckliga landet. Äter sökte Karls rådgifvare och utländska fur-

star beveka honom till fred med August, men lika fruktlöst. Po-

lackarne uppretades allt mer genom Svenskarnes våldsamma ut-

pressningar och började understödja sin konung, men då uppbröt

Karl mot norr, slog åter Sachsarne vid Pultusk^ och intog efter

en lång belägring det fasta Thorn (1703). Nu bildade sig i

Stor-Polen en konfedei^ation under ledning af polska kyrkans

primas kardinal Radziejovski. Karl tog de konfedererade i sitt

skydd och förmådde dem först att afsätta konung August och

derpå välja till konung den polske ädlingen Stanislav Leczinski,

' 1704. Den nye konungen var en behaglig och rättsinnig ung man,

men han egde hvarken förmåga eller anseende nog, för att kunna

hålla sig uppe genom egen kraft; Karl måste både underhålla och

försvara honom. Dertill var valet olagligt; August hade framgent

ett starkt parti på sin sida samt understöddes af tsar Peter, hvil-

ken gjorde allt för att qvarhålla Karl i Polen, medan Ryssarne

öfversvämmade Östersjöprovinserna.

Ännu två hela år stannade Karl i det ödelagda Polen, för

att befästa Stanislavs välde. Först tågade han till Galizien, och

^«A- vid återkomsten derifrän jagade han August ur Polen; derpå slöt

han 1705 i Varsjav en formlig fred med Polen, då han endast

betingade sig några fördelar för sina trosförvandter samt förbund

med Polen emot tsaren. Följande år vände sig Karl med den

svenska hufvudstyrkan till östra Polen, som var besatt af Rys-

sarne. Under hans frånvaro vann Rehnsköld vid Fraustadt^ en

lysande seger öfver de dubbelt så talrike Sachsarne. Karl sjelf

genomtågade under ständiga segrar Litavens skogar, Polesiens

sumptrakter och Volyniens fruktbara ängder. Äterkommen der-

ifrän beslöt han tvinga August till afsägelse och fred genom infall

' By emellan Varsjav och Krakov.
^ Stad nordost ora Varsjav.
^ Stad i Polen nära Schlesiens gräns.
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i hans eget arfland Sachsen. Han genomtågade hastigt det mellan-

liggande, kejsaren tillhöriga Schlesien, öfvergick Öder och inbröt

i Sachsen. För att rädda sitt arfland, måste nu August inleda

underhandlingar och beqväma sig till freden i Altranstddt ^
, .„^f,

hvarigenom han afsade sig polska kronan och erkände Stanislav

såsom konung i Polen samt skilde sig från det ryska förbundet,

1706. August måste äfven till Karl utlemna förrädaren Patkull,

hvilken sedermera blef genom rådbråkning aflifvad. Kort derpå,

innan freden var kungjord, blef den i Polen qvarlemnade svenska

styrkan öfverfallen af August* trupper vid Kalisz och led en svår

förlust. Freden gick dock i verkställighet.

I Sachsen stannade Karl ett helt ar, dels för att betrygga

freden med August, dels för att stärka sin här till det före-

stående fälttåget mot Ryssland. Vistelsen i Sachsen var för

Karl XII en lysande tid; hans rykte stod på sin middagshöjd,

och högqvarteret i Altranstädt besöktes af en mängd främmande

furstar och sändebud, hvilka dels ville se den fräjdade hjelte-

konungen, dels sökte bistånd af hans segerrika svärd. Det nöd-

stälda Frankrike bemödade sig att vinna Sveriges hjelp i det

spanska tronföljdskriget, men motarbetades af England, som för

detta ändamål sände sin berömde fältherre Marlborouffh till Karls

läger. Kejsaren blef så godt som tvungen af Karl att bevilja de

förtryckta protestanterna i Schlesien religionsfrihet. Slutligen på

hösten 1707 tågade Karl ur Sachsen tillbaka till Polen, i afsigt

att derifrån angripa den återstående fienden, tsar Peter.

Karl hade nu genomdrifvit, hvad han med en sådan orubb-

lighet fullföljt under sex års fälttåg: August var afsatt och för-

ödmjukad och en annan upphöjd pä Polens tron. Karl hade hop-

pats, att Polen nu skulle komma till lugn och endrägt under en

infödd regent, och att det hädanefter skulle blifva honom en nyttig

bundsförvandt mot Ryssland. Men följden blef ej den, som Karl

väntat; tvärtom, genom det långa kriget upplöstes den polska

staten i alla sina fogningar och blef derefter så mycket lättare

ett värnlöst byte för rofgiriga grannar; för Karl sjelf blef Polen

en börda och ej en hjelp. Dertill kom, att Karl för Polens skull

uppoflfrat sina egna länder.

' Slott i Sachsen nära Liitzen.
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Den afgörande kampen emellan Karl och Peter.

De sex år, som Karl XII tillbragte i Polen och Sachsen,

hade tsar Peter skickligt begagnat till att sätta sin här i krigs-

dugligt skick och framtränga till Östersjön. De svenska tor-

svarskrafterna i Östersjöprovinserna voro otillräckliga och ut-

bredda på en stor yta; från hemmet erhölls ringa hjelp, ty rådet,

som förestod styrelsen i konungens frånvaro, gick lamt till väga

och kunde föga uträtta, då konungen sjelf afgjorde det vigtigare i

sitt läger i samråd med Piper. Redan 1703 hade tsaren fram-

trängt till Finska viken och lade der, på öar vid Nevås utlopp,

.„«.) grund till sin nya hufvudstad, Petersburg. Genom Peters järn-

vilja skapades der, trots de ogyusammaste naturförhållanden, både

städer, fästningar och flottor. Derpå vände han sig mot Estland

och Livland, intog de tappert försvarade gränsfästeua Dorpat och

Narva och sköflade landskapen. Det kraftigaste motståndet funno

Ryssarne i Kurland, der general Adam Ludvig Levenhaupt med
stor skicklighet förde befälet; han slog Ryssarne i flere omgångar

och tillfogade slutligen den tredubhelt starkare fienden ett blodigt

nederlag vid Gemäuertlwf^ 1705. Härigenom var Riga skyddadt,

men Kurland gick snart förloradt. De följande åren voro Rys-

sarne mest sysselsatta i Polen.

När Karl XII i början af 1708 vände sig mot tsar Peter,

.-„„ stod han i spetsen för en väl rustad här af mer än 40,000 man,

den största han haft under sitt befäl. Väl hade han i Sachsen

hemförlofvat några af sina bästa generaler, såsom Magnus Sten-

bock, Arvid Horn m. fl., men ännu följdes han af sådana män
som liehnsköld, Creutz, Gyllenkrook m. fl. I Polen qvarlemnade

han 8,000 man och tågade med den öfriga hären öfver Njemen

in i Litaven, drifvande Ryssarne framför sig på andra sidan sta-

den Vilna; i denna trakt fick hären hvila sig någon tid. Tsaren

hade erbudit Karl fred, men då han ej ville afstå Petersburg, kom
det ej ens till underhandling; Karl säges hafva helsat tsaren, att

han skulle föreskrifva fredsvilkoren i Moskva. Dit gick nu hans

tåg. Levenhaupt fick befallning att så fort som möjligt frän Riga

stöta till ])ufvudhären, och samtidigt skulle den finska hären under

' Ett gods i Kurland söder om Mitau.
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Lyhecker med flottans tillhjelp angripa Petersburg och återtaga

Ingerraanland. Konung Stanislav med sin här skulle från

Polen understödja företaget. Slutligen räknade Karl äfven på

uppror bland tsarens egna undersåtar, sär.skildt Kosakerna i södra

Ryssland.

Denna storartade anfallsplan blef ej lika skickligt utförd som

uttänkt; den misslyckades genom en kedja af olyckor och miss-

grepp. Lybecker inföll väl i Ingerraanland, men lät snart skrämma

sig till aftåg genom den falska underrättelsen, att en stor fiendtlig

styrka närmade sig. Stanislav hindrades af inre oroligheter från att

lemna Polen. Karl sjelf med hufvudhären hade i början framgång;

han öfvergick floden Berezina, och när Ryssarne sökte hindra hans

tåg och uppstälde sig bakom en å, vadade Svenskarne öfver med

värjan i hand och vunno den lysande segern vid Holovsin^ 1708.

Härifrån gick tåget öfver Dnjepr till den ryska gränsen. Men nu

kunde svenska hären ej framkomma längre på vägen till Moskva:

den omsvärmades på alla sidor af Ryssarne, hvilka förhärjade

landet och förstörde lifsmedlen. Då beslöt Karl XII att vända

sig åt sydost, till Severien och Ukrajna och der förena sig med

Kosakhöfdingen Mazepa, hvilken lofvat att med sitt folk aflfalla

från tsaren. Det var en vådlig plan att aflägsna sig så långt

från fäderneslandet; dertill begick Karl XII nu det felsteget, att

han ej gaf sig ro att invänta Levenhaupts ankomst, utan anträdde

genast tåget till Ukrajna, hvarigenom tsaren fick tillfälle att kasta

sig emellan honom och Levenhaupt. Den senare, hvars tåg blifvit

fördröjdt, hade hunnit till Ljesna^, då han angreps af en öfver-

lägsen rysk här; efter en förtviflad kamp måste Levenhaupt

bränna sina förråd och lemna sitt artilleri i sticket och framkom

ändtligen till hufvudhären med endast 6,000 man. Emellertid hade

Ryssarne hunnit alldeles ödelägga de trakter, genom hvilka Sven-

skarne skulle tåga, och till råga på olyckan misslyckades Mazepas

upprorsförsök, och han kom som en flykting med några tusen

Kosaker till svenska hären. Tåget fortsattes likväl, och vinter-

qvarter intogos i norra delen af Ukrajna. Här sammansmälte

den svenska hären allt mer i följd af brist och lidanden, gagn-

lösa krigsrörelser samt den stränga kölden under vintern 1708—9.

Pa våren 1709 började Karl XII i förening med de zapo-

rogiska Kosakerna, hvilka stält sig under hans skydd, att belägra

' Stad i Litaven vester om Dnjepr.
* En ort i Litaven öster om Dnjepr, nära den förra.
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staden PoUdva^. Nu infann sig tsaren i spetsen för 55,000 man,

med 130 kanoner, men vågade likväl ej anfalla 18,000 utmattade

Svenskar, som ledo brist både på föda och ammunition. Till

Svenskarnes olycka blef konungen i det afgörande ögonblicket illa

sårad i foten och kunde ej sjelf anföra sin här; soldaterna in-

togos af nedslagenhet och misströstan, bland generalerna rådde

oenighet, afund och hemligt missnöje. Likväl beslöts att anfalla

fienden i hans fasta läger, och den 28 juni 1709 stod det för Sverige

juni så olycksdigra slaget vid Poltåva. Rehnsköld förde högsta

1709 befälet, men öfverilade sig, gaf motsägande befallningar och lem-

nade Levenhaupt, som förde fotfolket, utan understöd. En trupp

blef afskuren och fången, de öfriga blefvo trots under af tapperhet

öfvermannade och måste vika; Rehnsköld och Piper togos till

fånga, och konungen, som på en bärstol låtit föra sig omkring i

det värsta kulregnet, undkom med möda på sin lifhäst. Då fien-

den ej förföljde, kunde Levenhaupt vid trossen samla en stor del

af hären, och nu beslöts det efter mycken tvekan att tåga söderut

mot turkiska gränsen. Men tåget skedde under stor villervalla,

och när hären uppnådde Dujepr, voro inga anstalter vidtagna,

för att komma öfver den breda och strida floden. Då de förföl-

jande Ryssarne visade sig på höjderna ofvan floden, kunde den i

dalen hoppackade hären hvarken försvara sig eller undkomma.

Med yttersta svårighet lät konungen förmå sig att skilja sig från

sin trogna här och med några tusen följeslagare öfvergå Dnjepr.

Efter en äfventyrlig färd öfver de brännheta öknarna mellan

Dnjepr och Bug räddade sig de flyende in på det turkiska området;

åtföljd af 500 Svenskar framkom Karl XII till Bender och blef

gästfritt emottagen af de turkiska myndigheterna. Men hela den

öfriga svenska hären, omkring 14,000 man, hvaraf 5,000 sjuka

och sårade, måste vid Dnjepr gifva sig fången åt Ryssarne;

af dem återsågo endast få fosterjorden, de fleste fingo utstå många

lidanden och behandlades med stor hårdhet. Piper och Leven-

haupt dogo i fångenskapen.

»Nu ligger Petersburgs grundval fast och orubblig», skref tsar

Peter efter Poltåvaslaget. Grunden var lagd till Rysslands stor-

het, Sverige var ej längre hufvudmakten i norra Europa. Likväl

var nederlaget i och för sig ej så förkrossande, att icke flera till-

fällen de följande åren yppade sig för Sverige att upphjelpa sin

' Belägen i södra Ukrajna -yid flodeu Vorskla.
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ställning. Konungen sjelf betraktade olyckan blott såsom ett

öfvergående missöde och uppgaf ej en enda af sina forna planer.

HagDUS Stenbocks fälttåg. Karl XII i Turkiet.

Karl XII:s lysande segrar och stora anseende hade ej mot-

svarats af rikets inre styrka. Denna var redan före 1709 i

sjunkande: landet var redan då medtaget genom ständiga utskrif-

ningar och skatter, pålagda utan ständernas hörande; inom alla

samhällsklasser rådde missnöje, dock dämpadt genom beundran för

konungens person; styrelsen var slapp, och ämbetsmännen förforo

i brist på uppsigt godtyckligt. Rådet hade ingalunda dolt till-

ståndet för konungen, utan städse klagat och påyrkat fred. Neder-

laget vid Poltäva blottade med ens rikets svaghet, på samma
gång som det gaf luft åt Sveriges hemliga fiender. Konungarne

August och Fredrik förnyade det gamla förbundet sins emellan

och med tsaren och förklarade åter krig. Redan pä hösten

1709 inföUo Sachsarne i Polen, August blef äter erkänd såsom

konung, och Stanislav måste öfvergifva sitt rike. Kort derpå ,«»«

landsteg en dansk här af 16,000 man i Skåne. Faran nal-

kades det egentliga Sverige, men till dess lycka fans en man, som

hade både vilja och förmåga att värna det, det var Magnus
Stenbock, generalguvernör i Skåne. I början måste han draga

sig tillbaka till Småland, men han samlade snart trupper från

närgränsande landskap, deribland flere nyuppsatta regementen, illa

försedda och delvis utrustade i getskinnspelsar och träskor, hvar-

för Danskarne hånande talade om »bocken och hans getapojkar».

Stenbock förstod att ingifva sitt manskap en förträfflig anda och

lifva dess mod och kunde snart gå anfallsvis till väga mot fienden.

Svenska hären inryckte åter i Skåne, den danska lade sig i ett

fast läger vid Helsingborg, men gick vid Svenskarnes antågande

dem till mötes; efter en hårdnackad kamp måste fienden fly och ,--n

söka sin räddning bakom stadens vallar, febr. 1710. Kort efter

slaget vid Helsingborg vände Danskarne tillbaka till sitt land

— och hafva sedan dess aldrig såsom fiender öfvergått Sundet.

Det gick ej lika lyckligt med försvaret på Sveriges östra

gräns: der följde den ena olyckan på den andra, allt medan pesten

härjade i Östersjöprovinserna och derifrån öfverfördes till Sverige.

Under året 1710 blef Riga, efter ett hjeltemodigt försvar i åtta
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månader, tvunget att gifva sig at Ryssarne, hvilka derpå bemäk-

tigade sig det återstående af Östersjöprovinserna, sist Revai Det

aldrig af fiender intagna Vihorg föll i tsarens händer, så ock Keks-

holm; Ryssarne hade således fast fot äfven i Finland.

Medan detta tilldrog sig i Norden, hade Karl XII qvarblifvit

i Turkiet. Hufvudändamålet med hans långa vistelse i detta land

var att kunna i spetsen för en turkisk här återvända till

Polen, och detta mål fullföljde han med sin vanliga ihärdighet.

Han var ock flere gånger nära att lyckas, ty Turkarne voro in-

tagna af beundran för den svenske konungens person och bragder,

och Karl XII skaifade sig ett starkt parti vid sultan Akmeds hof.

Slutligen lät sultanen förmå sig att förklara Ryssland krig och

sände storvesiren i spetsen för 200,000 Turkar emot tsar Peter.

Denne, som oförsigtigt ryckte fram på stepperna, fann sig vid

Prwi-strömmen innesluten af den öfverlägsna turkiska hären och

hade varit förlorad, om ej vesiren af svaghet eller för penningar

låtit öfvertala sig att bevilja honom fred mot några mindre af-

trädelser. Karl XII kom för sent att hindra freden och hade

ifiii den harmen att bevittna Ryssarnes aftåg, 1711. Väl blef stor-

vesiren straffad, och nytt krig förklarades s. å., men äfven detta

slutade inom kort. — Emellertid förvärrades Sveriges ställning allt

mer. Fienden inträngde i Pommern samt eröfrade Bremen. De

utsigter till räddning, som gång efter annan öppnade sig för

Sverige, försvunno snart åter, då Karl XII var orubblig i sitt

beslut att ej afträda en fotsbredd af sitt rike; dessutom försvå-

rades alla underhandlingar genom det stora afståndet från konun-

gens vistelseort.

Karl hade med sin lilla skara stannat qvar i Bender och der

grundat en liten svensk koloni. Ännu en gång förmådde han den

turkiska regeringen att förklara Ryssland krig, men det fördes

utan eftertryck. Bland de turkiske store funnos flere, som voro

Karl afvoge ; de förde sultanen bakom ljuset och sökte tvinga Karl

till afresa, i afsigt att på hemvägen utlemna honom åt tsar Peter

eller konung August. Detta anslag upptäcktes af Karl, och för

att undgå det, såg han ingen annan utväg än att med vapen i

hand sätta sig till motvärn. Han befäste sitt läger och anfölls

här af 10,000 Turkar och Tatarer, hvilka dock med svårighet

kunde förmås att strida mot den beundrade konungen och noga

aktade sig att skada honom. De intogo snart lägret, men Karl

inneslöt sig med 50 kämpar i kungshuset och försvarade sig der
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med lejonmod, till dess huset stod i lågor; då störtade lian med

några följeslagare ut, för att slå sig igenom till ett annat, när-

beläget hus, men snafvade och föll och blef så tagen till fånga. ,-.,.

Denna kamp kallades af Turkarne för kalabal i k, d. v. s. folk-

tummel. Karl behandlades vördnadsfullt och fördes till slottet

Timnrtasz, ej långt från Adrianopel; han vistades ömsom der och

i staden Demotika.

Kort derpä träffades Sverige af ett ännu hårdare slag. Kon-

ungen hade upprepade gånger befalt rådet att öfversända en här

till Pommern och anförtrodde högsta ledningen af företaget åt

Magnus Stenbock. Oaktadt Stenbock lamt understöddes af rådet,

hos hvilket han var illa anskrifven för sina konungska tänkesätt,

lyckades han dock med stora ansträngningar skaffa medel och

<)fverföra till Tyskland en betydlig styrka, så att han snart stod

i spetsen för 17,000 man. Med dessa ville han enligt Karls be-

fallning tåga till Polen för att der möta konungen. Men en öfver-

lägsen iiendtlig här hindrade honom derifrån, och han drog sig

derför in i Mecklenburg. Från alla sidor nalkades fienderna,

Danskar, Sachsar och Ryssar; Stenbock var med sin här nära

att omringas, då han beslutsamt ryckte emot den danska hären,

som jämte en trupp Sachsar stod vid Gadebusch ^ under konung

Fredriks eget befäl. Svenskarne angrepo oförskräckt den vida

starkare fienden; det svenska artilleriet, som af Cronstedt var

satt i ett förträffligt skick, bröt fiendens linier, och ett med be-

undransvärd ordning utfördt anfall fullbordade segern (december

1712). Derpå beslöt Stenbock att inrycka i Holstein; han tågade

allt längre åt norr, men, då han öfvergått Eider, måste han an-

satt af fienden söka skydd i fästningen Tönning ^, som tillhörde

Karl XII:s systerson, den unge holsteinske hertigen. Här blef

han alldeles inspärrad och, då förråden togo slut, tvungen att

gifva sig fången åt Danskarne med hela sin här, som ännu

räknade 11,000 man, 1713. Sjelf blef han emot gifvet löfte qvar-

hållen i fångenskapen och dog några år derefter i Köbenhavn.

Nu syntes Sveriges olycksmått rågadt: dess konung befann

sig fjärran i Turkarnes våld, dess sista här var fången, och dess

fiender ansatte det från alla håll. I Pommern måste Stettia upp-

gifvas, dock så, att det besattes af neutrala, preussiska trupper. I

Finland framryckte Ryssarne utefter kusten och intogo Helsingfors

' Stad i vestra delen af Mecklenburg.
* Nära Elders utlopp i Nordsjön.

Odhner, Sver., Xor. och Danm. UUtoria. 6:te uppl. 15

maj
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och Äbo. På tåget norrut mötte de ett kraftigt motstånd af

Finnarne uuder general Armfelt; men sedan den finska hären

blifvit tillintetgjord vid Storkyro ^, föll snart hela Finland i Rys-

sarnes händer och blef pä det grymmaste förhärjadt. Den ny-

skapade ryska flottan började redan att mäta sig med den svenska

och hotade Sveriges egna kuster. — I denna förtviflade belä-

genhet företog sig rådet, i hvilket äfven prinsessan Ulrika Eleo-

nora nu tog plats, att oaktadt konungens förbud sammankalla en

riksdag 1713. Ständerna uppträdde med en viss sjelfständighet: de

skrefvo till konungen, att de i yttersta nödfall ärnade söka fred under

rådets och prinsessans ledning, och afsände till konungen general

Lieven, för att gifva honom en noggrann upplysning om ställningen.

Denne fullgjorde sitt uppdrag med en sådan frimodighet och klok-

het, att Karl ändtligen beslöt sig för hemfärden. Under många

hedersbetygelser från sultanens sida gaf sig konungen på väg med

ett talrikt följe; i Valakiet skilde han sig från de öfrige och

fortsatte med två, slutligen en enda följeslagare sin färd, under

förklädning och antaget namn af kapten Peter Frisk. Resan, som

,-.. gick öfver Ungern, södra och vestra Tyskland, var högst äfven-

tyrlig och snabb. En mörk novembernatt 1714 ankommo två

dammiga ryttai-e till stadsporten i Stralsund, den ene af dem var

Karl XII.

Görtz' styrelse. Karl XII:s sista fejder och död.

När Karl XII återkom till sitt rike, fann han allting sorg-

ligt förändradt, men sjelf var han oförändradt densamme och ville

nu åter pröfva vapenlyckan. Hans omedgörlighet aflägsnade från

honom sjömakterna och skaffade honom 1715 två nya fiender på

halsen, nämligen konung Fredrik Vilhelm af Preussen, som ej

ville släppa Stettin ur händerna, och kurfursten Georg af Han-
nover, som af Danmark tillpantat sig Bremen-Verden; denne

var nu så mycket farligare, som han tillika var konung i Eng-

land. Det svenska folkets trohet svigtade dock ej i nöden;

Karl hade snart samlat en liten här, med hvilken han i Pom-

mern försvarade sig mot en mångdubbelt starkare här af Dan-

skar, Sachsar och Preussare. Samtidigt utkämpade den svenska

flottan mången hård dust med den danska, t. ex. vid Riigen.

' Kyrkoby nära Vasa.
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Fåfängt var dock hjelteskarans mod och dödsförakt, hon måste

vika steg för steg, och snart återstod blott Stralsund med sönder-

skjutna murar. Äfven denna ort måste slutligen gifva sig. Kort

fornt hade Karl XII bestigit en liten farkost, och han lyckades

osedd af fiendens kryssare komma öfver till Skåne, nära Trelleborg, <7je

i december 1715.

Efter femton års frånvaro återkom Karl XII som en flykting

till sitt fädernesland, hvilket han lemnat i spetsen för en segerrik

här. Då var det ett mäktigt och blomstrande rike, nu var det

utarmadt, lidande, blottadt på folk, beröfvadt sina besittningar

på andra sidan Östersjön. Det missnöje, som alla dessa olyckor

måste framkalla, qväfdes för ett ögonblick genom Karls egen när-

varo; hans person utöfvade sin vanliga trollkraft på folket, hoppet

vaknade å nyo, och på hans maning samlades åter stridsmän under

fanorna. Men hvarmed skulle den nya hären underhållas? Här-

till föreslogos utvägar af en man, som nu fick näst konungen

största makten i landet, nämligen den holsteinske ministern

baron Georg Henrik von Görtz, en snillrik och energisk

man, outtömlig på råd och förslag, men tillika hänsynslös, oför-

vägen och en stor ränksmidare. Han vann konungens oinskränkta

förtroende och synes äfven hafva varit denne uppriktigt till-

gifven. Görtz blef inom kort Karl XII:s allrådande minister, han

ansvarade för ingen utom konungen; denne gjorde honom till

oinskränkt herre öfver hela rikets förvaltning och hushållning, och

det fastän han ej ens var svensk undersåte. Det var Görtz, som

nu skaffade konungen de penningar han behöfde, enligt följande

plan. Hela rikets hushållning öfverlemnades åt ett nytt ämbets-

verk, upphandlings-deputationen, hvilken upplånade medel mot

ständernas obligationer och såsom säkerhet lemnade inteckning i

undersåtarnes egendom samt med en del af kronouppbörden be-

taide räntor och inlöste sedlarne. Derjämte utgafs en million

daler silfvermynt i mynttechen af koppar, s. k. Görtzdalrar, hvilka

äfven skulle småningom inväxlas.

Genom dylika medel blef Karl i stånd att utrusta en ny

här, och med en del deraf vände han sig 1716 mot Norge, der

han ville söka ersättning för förlusterna hinsides Östersjön. Han '

ryckte fram ända till Kristiania, men kunde i saknad af artilleri

ej intaga Akershns. Svenskarne ledo äfven brist på lifsmedel,

fienden öfverföll mindre afdelningar af hären, flere svenska krigs-
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ocli förrådsskepp blefvo i Dynökil ^ förstörda af deii norske sjö-

hjelten Peder Tordenskjold, i tapperhet och djerfhet Karl XII:s

like. Slutligen drog sig den svenska hären tillbaka, för att möta

en tillämnad landstigning af fienderna i Skåne. Tsar Peter stod

sjelf på Själland med 30,000 Ryssar, konung Fredrik hade sam-

lat 20,000 Danskar; denna fruktansvärda här skulle öfverföras

af en förenad dansk-rysk-engelsk flotta. Men i det afgörande

ögonblicket beslöt tsaren att uppskjuta hela företaget; han miss-

trodde Danskarne, och hösten nalkades. Oenigheten emellan de

allierade sökte Görtz begagna till att skaffa Sverige fred på dräg-

liga vilkor. Han reste till Holland för att underhandla och söka

lån, och der sammanträflade han med tsar Peter, som visade

mycken benägenhet för fred; äfven Sveriges öfriga fiender voro

trötta vid kriget.

Efter det norska fälttågets slut tog Karl XII sitt högqvarter i

Lund, der han länge vistades, sysselsatt med nya rustningar men

äfven med inrikes ärenden samt vetenskapliga öfningar. Genom

ansträngning af Sveriges sista krafter uppdrefs härens styrka

ytterligare; men dermed var också drätseln bragt i en ohjelplig

förvirring. Det af Görtz införda hushållningssystemet missbru-

kades under hans frånvaro, obligationer och mynttecken ut-

gåfvos långt öfver det bestämda beloppet och slutligen utan

hejd; derigenom sjönko de allt lägre i värde, och alla varor stego

mångdubbelt i pris. För att uppehålla kronans kredit och fylla

hennes behof, tillgrepos flere våldsamma åtgärder. Man lade skatt

på bruket af vissa slags varor, man uttog tvångslån af under-

såtarne och nödgade dem att till kronan öfverlemna allt redbart

mynt emot nödmynt. Slutligen tog kronan i sin hand hela rikets

handel och lade beslag på allt järn, som utfördes. Sverige be-

handlades såsom en belägrad stad.

Det är gifvet, att dessa ingrepp i eganderätten skulle väcka

ett häftigt missnöje bland alla samhällsklasser, men förbittringen

riktade sig nästan uteslutande mot Görtz, som ansågs förleda

konungen till allt. Nöden var drifven till sin höjd: knappt tredje-

delen af landet var under odling, handeln hade nästan upphört,

bergverken voro afstanuade, med ett ord, alla hjelpkällor voro ut-

sinade. Görtz förklarade sjelf 1718, att det ej kunde bära sig

länsre än till årets slut. Han ledde de fredsunderhandlingar med

' En hafsvik nära Strömstad.
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Ryssland, som öppnats i åländska skärgården^ och uppgjorde der

ett fredsförslag, enligt hvilket tsaren skulle skaffa Sverige ersätt-

ning för Östersjöprovinserna på bekostnad af Danmark och Tysk-

land. Men detta förslag förkastades af Karl XII; man var på

väg att bryta den ryska underhandlingen och inleda en ny med
England, då en händelse inträffade, som förändrade hela ställ-

ningen.

På hösten 1718 hade Karl XII fullbordat sina rustningar, hvilka

äfven nu gälde Norge. Han lät general Armfelt med en mindre

styrka draga öfver fjällen in i Trondhjemstrakten; sjelf ryckte

han i spetsen för 30,000 man in i södra Norge. Svenska hären

utbredde sig öster om Glommen och började belägra Fredriksstens

fästning vid Fredrikshald. Ett af utanverken togs med storm,

och löpgrafvarna fördes allt närmare hufvudfästningen. På aftonen

den 30 nov. 17I8 besåg konungen arbetet i en löpgraf, han upp-

steg på vallen och lutade sig med hufvud och armar öfver bröst-

värnet, med sidan vänd åt fästningen och utsatt för dess eld. oa

Plötsligt såg man honom rycka till och hans hufvud sjunka ned |«|o

i kappan — en kula från fästningen hade genomborrat hans bägge

tinningar och ändat hans hjeltelif.

Karl XII.s personlighet och inre styrelse.

Ehuru Karl XII lefde och dog såsom krigare, saknade han

ingalunda håg för fredliga värf, tvärtom egde han ovanliga

anlag äfven i denna riktning. Under sina fälttåg arbetade han

träget i sitt kansli och tog kännedom af rikets inre styrelse.

Under vistelsen i Turkiet och efter hemkomsten derifrån lät han

utarbeta flere förslag till reformer i den inre styrelsen, hvilka ut-

visa stor skarpsinnighet och fördomsfrihet. Sådana voro : ombild-

ning af statsförvaltningen och ämbetsverken, värnepligtens utsträck-

ning till alla, skatternas förenkling och rättvisare fördelning m, m.,

allt reformer, hvilka efter konungen död upphäfdes och först i en

aflägsen framtid genomfördes. Arbetet på den nya landslagen

fortsattes. För vetenskap och konst hyste Karl ett varmt in-

tresse: från Turkiet sände han en vetenskaplig expedition till

Egypten och Palestina, under vistelsen i Lund umgicks han med

landets förnämsta vetenskapsmän, såsom Svedenhorg och Polhem^

han lät Polhem påbörja en kanalanläggning vid Trollhättan och
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främjade kraftigt Nikodemus Tessins arbete på Stockholms nya

slottsbyggnad.

Såsom krigare var Karl XII ej blott utmärkt genom person-

ligt hjeltemod ocli dödsförakt, han egde äfven fältherre-egen-

skaper och krigsbildning. Han var i synnerhet en skicklig rytteri-

general och berömd för sina djerfva, snabba och kraftiga anfall.

Ingen fältherre har så som han förstått att hänföra sina krigare,

ingen konung har med sådan trohet varit följd af sitt folk äfven

i de svåraste olyckor och lidanden. Det svenska folket har hos

honom beundrat den oböjliga järnviljan, den nordiska kämpa-

kraften, ståndaktigheten in i döden, det har äfven prisat honom

för hans sanningskärlek och rättvisa, för hans sedliga renhet och

oskrymtade gudsfruktan. Hvad som fattades Karl XII, var stats-

konst, klokhet och beräkning; han ville ej taga råd af andra och

förstod ej att finna sig i det oundvikliga. Denna halsstarrighet

var en följd af hans lynne, men kanske ännu mer af den envålds-

makt, som lagts i femtonåringens hand; dertill kom vanan vid

sagolika framgångar och en rättskänsla, som ej skydde några oflFer

och aldrig tviflade, att det rätta skulle segra till slut.

Karl XII var till det yttre smärt, välväxt och reslig; han

hade en hög panna, omgifven af glesa bruna lockar, mörkblå ögon,

stor bugtad näsa och fylliga, skägglösa läppar. Han försmådde

alla yttre tecken af sin kungliga värdighet och klädde sig i enkel

svensk krigaredrägt : blå rock med messingsknappar, trehöruig filt-

hatt, höga kragstöflar med stålsporrar och vid sidan den väldiga

huggvärjan.

I^aiiiiiarli-lVoi-g-e.

Kristian IV:s sextioåriga regering (1588—1648) blef en

vändpunkt i Danmarks historia. Under förra delen deraf stod

Danmark mäktigt och ansedt; det hade öfverhand i kriget mot

Sverige 1611—13 och uppträdde mot kejsaren i det trettioåriga

kriget 1625. Men den olyckliga utgången af denna strid gaf Dan-

mark en svår stöt. Rikets drätsel kom i oordning; den rika
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mäktiga adeln ville ej bidraga till beliofvens fyllande, den var ej

längre så fosterländskt sinnad som förr, utan egennyttig, förvek-

ligad och öfvermodig både mot konungen och de ofrälse stånden.

Ändtligen fullbordades Danmarks ofärd genom det andra kriget

mot Sverige 1643—45, hvarigenom landet utsögs och svagheten

i det inre blottades. Den gamle konungen var djupt nedböjd af

rikets olyckor; dertill kommo äfven husliga missöden. Hans
äldste son, den utvalde tronföljaren, dog före fadern. Med sin

andra gemål (på venster hand), Kirsten Munk, lefde han i ett

olyckligt äktenskap. Af hans barn med henne blef en dotter, den

ädla högsinta Leonora, gift med rikshofmästaren Korjitz Ulfeld,

en annan med ståthållaren i Norge Hannihal Sehested.

Det var ej Kristian IV:s fel, att Danmark gick tillbaka under

hans regering. Han var Danmarks störste konung i nyare tiden;

väl var han ingen stor man vare sig såsom statsman eller fältherre,

men han var rastlöst verksam och nitisk samt rättrådig och folklig

till sitt väsen. Sjelf god sjöman satte han flottan i ett ypperligt

skick; han upprättade en stående här både i Danmark och Norge,

han främjade handeln och sjöfarten, anlade städer och fabriker,

slott och fästningar, ordnade postväsendet och inrättade gymna-
sier. Ingen dansk konung har egnat Norge en sådan omvård-

nad; han besökte nästan årligen detta land och for en gång

utefter kusten ända till den ryska gränsen; han anlade landets

nuvarande hufvudstad Kr is ti a ni a (1624), lät bearbeta silfver-

grufvan i Kongsherg och koppargrufvan i Röras m. m.

Efter Kristian IV:s^ död 1648 fördes regeringen några må- j/>jo

nåder af riksrådet med den stolte, ärelystne Korfitz Ulfeld i spet-

sen, till dess Kristians andre son, Fredrik III, blifvit vald till

konung och afgifvit sin handfästning; genom denna blef konunga-

makten ytterligare nedsatt. Fredrik var en lärd och insigtsfull, slug

och beräknande man och egde till drottning den stolta Sofia Amalia.

Konungaparet lyckades snart störta rikets båda mäktigaste stor-

män. Ulfeld och Sehested, hvilka ådragit sig hofvets hat och sina

ståndsbröders afund. Ulfeld flydde till Sverige, uppäggade Karl

' Oldenburgska huset (forts, från s. 154).

Kristian IV t 1C48,

g. m. 1 Anna Katarina af Brandenburg. 2 Kirsten Jfunk.

1 Kristian, död 1 Fredrik III, t 1670, g. m. 2 Leonora Kristiana, g. m. 2 Kristina, g. m.
före fadern. Sofia Amalia af Liineburg. K. Ulfeld. H. Sehested.

Kristian V, t iöOS. Georg, g. m. drottning Ulrika Eleonora,
I

Anna i England. g. m. Karl XI.

Fredrik IV, t 1730.
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X Gustaf mot sitt fädernesland och återkom med den segrande

svenska hären till Danmark^. Huru Danmark utan att vara

rustadt började krig med Sverige och derunder bragtes nära sin

undergång, är kändt af det föregående. Landet räddades genom

Köbenhavns hjeltemodiga försvar; häri hade borgerskapet haft en

stor andel, och derigenom hade det vunnit sjelfkänsla och anseende,

medan den vanslägtade adeln var föremål för de öfriga ståndens

ovilja. Denna ovilja kom till utbrott efter krigets slut på den

märkvärdiga riksdagen i Köbenhavn 1660. Här skulle åt-

gärder vidtagas, för att upphjelpa det genom kriget förödda

landet. Då adeln äfven nu ville undandraga sig bidrag till

staten, sammansvuro sig prester och borgare emot adeln under

ledning af biskop Svane och borgmästare Nansen; med dem
trädde hofvet i förbindelse genom konungens förtrogne, Holsteina-

ren Gahel. Slutligen föreslogo de ofrälse stånden, att kronan

skulle förklaras ärftlig. Rådet och adeln vägrade först och be-

redde sig att lemna riksdagen, men då stängdes stadens portar,

och borgerskapet väpnade sig. Dessa åtgärder voro nog att qväfva

allt motstånd. Kronan förklarades ärftlig, den gamla handfäst-

ningen upphäfdes, och konungen hyllades såsom suverän arf-

konung. Efter riksdagens slut utfärdade konungen 1661 arf-

envålds-akten, hvilken han lät sina undersåtar rundt om
i landet underskrifva; i denna var det bestämdt utsagdt, att

konungen egde absolut makt. Fredrik III satte kronan på verket

genom att utarbeta en ny grundlag för sina riken, kongeloven,

hvilken gjorde Danmark-Norges konung till den mest oinskränkte

monark i Europa.

Med enväldet följde en grundlig ombildning af hela rikets

styrelse. Denna sköttes hädanefter genom kollegier; förmännen

för dessa kollegier bildade geheimestatsrådet, som i sista hand

afgjorde frågorna, dock konungen obetaget att fatta beslut omedel-

bart i sitt kabinett. Länen indrogos, och i stället indelades riket

i amt. Kronans inkomster tillväxte betydligt, och derigenom

kunde krigsmakten förstärkas. För Norge medförde enväldet den

fördelen, att det slapp att stå under det danska riksrådet och

således upphörde att vara ett lydrike under Danmark; till envälds-

konungen kom Norge i samma ställning som Danmark.

* Ulfeld blef efter freden äter dansk medborgare, men ännu en gång an-
klagad dömdes han såsom landsförrädare och dog utrikes i elände; hans
ädla gemål försmäktade 22 år i ett uselt fängelse.
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Enväldets största betydelse för Danmark var, att det kros-

sade adelsväldet, minskade afståndet emellan de olika klasserna

och gjorde alla lika under den absolute konungen. Men flere gamla

missbruk fingo qvarstå, och nya skapades af envåldskonungarne.

Intet gjordes för att mildra allmogens tunga lott, och adeln fick

behålla en god del af sina sociala företrädesrättigheter; dess

politiska inflytande öfvergick dereraot till ämbetsmännen, hvar-

igenom ett starkt ämbetsmannavälde grundlades.

Dessa missförhållanden framträdde ännu mer, då efter Fredrik .

III:s död hans son Kristian V uppsteg på tronen, 1670. Denne

konung var, liksom hans fader och de fleste af hans efterföljare

på Danmarks tron, mer tysk än dansk till sin bildning. En mängd

tyska lycksökare invandrade i Danmark, gynnades och upphöjdes

på de inföddes bekostnad; tyskt språk och tyska seder fingo allt

mer Insteg i riket. För att bilda en motvigt mot den gamla sjelf-

ständiga danska adeln, skapade Kristian V en ny högre länsadel

af grefvar och baroner, mest bestående af Tyskar, hvilka begåf-

vades med stora privilegier. Vidare infördes riddareordnar (Ele-

fant- och Danebrogsorden) samt rangväsendet, hvilket tjenade

till att alstra fåfänga och rangsjuka. Det saknades dock ej

häller gagneliga företag under denne regent: dit hör utgifvandet

af den första allmänna lag för Danmark, hvilken i hufvud-

saken äfven blef gällande i Norge, samt förvärfvandet af kolonier

i Vestindien.

Under de första åren af sin regering lät Kristian V helt och

hållet leda sig af sin utmärkte minister Peder Griffenfeld.

Denne, som var son af en vinhandlare i Köbenhavn, upphöjdes

af Kristian V till grefve och storkansler och förde statsrodret med
lysande framgång. Hans planer gingo derpå ut, att Sverige och

Danmark skulle i förbund med Frankrike förena sina krafter till

en samfäld nordisk politik; men hans fiender lyckades förmå den

svage, ärelystne Kristian V först att förklara Sverige krig och

derpå att låta fängsla Griff'enfeld. Ehuru han ej kunde öfver-

bevisas om någon förbrytelse, blef han dömd till döden såsom hög-

förrädare; han benådades på afrättsplatsen och satt sedan fängslad

till kort före sin död. Med GriflFenfelds fall vek lyckan från

konung Kristian; hans stora ansträngningar i kriget mot Sverige

blefvo fruktlösa, likaså hans försök att kufva Holstein-Gottorp.

Han dos 1699.



234

Kristian V:s sou ocli efterträdare, Fredrik IV, blef genom

tvisten med Holstein-Gottorp indragen i det stora nordiska kriget.

Häraf hade Danmark först endast skada, men skördade slutligen

den vinsten, att det återförvärfvade gottorpska delen af Slesvig.

Konung Fredrik var en duglig och verksam regent. Ha,n satte

krigsmakten i bättre skick genom att införa ett allmänt landt-

värn; han sökte äfven förbättra allmogens tillstånd, i det han

upphäfde lifegenskapen på de danska öarna, men denna blef

under följande regering återinförd under namn af stavnsbåndet,

d. v, s. det tvång att bonden under värnepligtstiden måste för-

blifva på samma gods. Allmogens ställning var fortfarande sorg-

lig, och detta missförhållande i förening med de många krigen

hade till följd, att Danmarks folkmängd aftog.

Återblick på andra tidehvarfyet.

Om de bägge nordiska rikena under föregående tidehvarf varit

tämligen jämnstarka, så vann Sverige nu en betydlig öfverlägseutiet

öfver Danmark-Norge. Detta skedde så, att Sverige först fattade fast

fot på andra sidan Östersjön och derpå från den tyska sidan angrep

Danmark. Sverige skaffade sig äfven en bundsförvandt i Danmarks
rygg, nämligen Holstein-Gottorp, som genom slägtförbindelser och gemen-

samma intressen fästes vid det svenska partiet. Danmark å sin sida

sökte hjelp mot Sverige hos Holland, Österrike, Brandenburg och slut-

ligen Eyssland. Förgäfves sökte flere af Nordens ypperste statsmän,

såsom Gustaf II Adolf, Peder Griffenfeld och Johan Gyllenstjerna, att

förena de båda rikena till en gemensam nordisk politik, hvarigenom

de skulle ha blifvit en af Europas förnämsta makter och beherskat

Östersjön; hatets och tvedrägtens ande rådde, de båda rikena fortforo

att skada hvarandra, och följden blef, att båda slutligen stodo svaga

och hjelplösa, medan deras grannar i öster och söder, Eyssland och

Preussen, uppstego till allt större makt. Norge blef under detta tide-

hvarf ännu närmare förenadt med Danmark än förr; förgäfves sökte

Karl Gustaf och Karl XII att rycka Norge ur Danmarks händer.

Äfven på hvarandras inre utveckling utöfvade de båda rikena stort

inflytande. Sveriges farliga anfall på Danmark 1657—60 gaf den när-

maste anledningen till den danska statshvälfningen 1660, och omvändt
var det Danmarks krig mot Sverige 1675—9, som kraftigast bidrog

att lägga envåldsmakten i Karl XI:s hand. Danmarks förvaltning efter

1660 ordnades i måusra delar enligt Sverieres föredöme.
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Detta tidehvarf var Sveriges storhetstid ej blott i yttre, utan

äfven i inre hänseende. En så lysande rad af regenter, som den från

Karl IX till Karl XII, har kanske intet lands historia att uppvisa, och

af dem voro de fleste utmärkta ej mindre i fredens än i krigets värf

samt omgifna af skickliga medhjelpare. Den segerkänsla, som genom-
trängde folket, gaf lyftning och fart äfven åt den inre utvecklingen.

Folket tänkte högt om sitt fosterland och tviflade ej, att det skulle

kunna täfla med, ja, öfverträfifa andra länder. I vissa näringsgrenar,

t. ex. bergsbruk, stod Sverige bland de främsta, och dess statsförvalt-

ning fick genom Axel Oxenstjerna en ordning, som tjenade till mönster

för flere andra riken. Att Sverige det oaktadt stannade efter de större

staterna i Europa, hade sin grund i dess ringa befolkning samt dess

öfveransträngning under de täta krigen.

Statsförfattningen var ännu ej närmare bestämd genom en

regeringsform -— ty 1634 års regeringsform rörde mera förvaltningen.

Så mycket lättare var det för konungarne att göra sina personliga egen-

skaper gällande. Konungamakten hämmades visserligen i sin utveckling

genom de två högadliga förmyndareregeringarna 1632—44 och 1660—72

och genom ständernas växande betydenhet; men den tvedrägt, som
efter trettioåriga krigets slut utbröt emellan frälse och ofrälse, emellan

högadeln och lågadeln, kom konungamakten till godo : både Kristina,

Karl Gustaf och Karl XI kallades till skiljedomare mellan de båda

partierna, den sistnämde erhöll en diktators makt för att genomföra
reduktionen och begagnade sig af denna makt till att grundlägga ett

fullkomligt envälde. Den stränghet, hvarmed reduktionen sattes i verket,

och den godtycklighet, hvarmed Karl XII under sina ständiga krig

förfogade öfver folkets krafter, gjorde enväldet hatadt och beredde

dess fall.

Riksrådet blef under denna tid ej blott en rådgifvande, utan

äfven en förvaltande myndighet med ständigt säte i hufvudstaden.

Derigenom växte dess makt, men på samma gång försvagades det

genom inre oenighet, tills Karl XI upphäfde dess forna myndighet.

Statsförvaltningen ordnades med strängi inre sammanhang först

af Axel Oxenstjerna, hvilken gjorde rådet till förvaltningens medel-

punkt, sedan af Karl XI, som satte konungamakten i rådets ställe. All

enskild och kommunal verksamhet kom under statens och ämbets-

männens förmynderskap, och styrelsens alla trådar samlades på en

punkt, i hufvudstaden. En dylik samhällsordning plägar kallas centra-
lisation.

Afven vid riksdagen hade ämbetsmännen mest att säga. Riks-

dagen gjorde under denna tid stora framsteg, den stadgades både i

anseende till rättigheter och sammansättning. De fyra riksstånden på
allmän riksdag blefvo ansedda för svenska folkets enda lagliga målsmän,

och andra slags möten, såsom utskottsmöten och landskapsmöten,, kommo
efter hand ur bruk. Riksdagen fick allt större inflytande på rikets

angelägenheter; detta inflytande nådde sin höjd under Karl XI:s förmyn-

dareregering, men derpå inträdde med Karl XI:s envälde ett afbrott

för någon tid.
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Bland de fyra riksstånden hade adeln genom sina stora privilegier

och godsförvärf ernått en för de öfriga stånden hotande öfvervigt. En
stor del af Sveriges jord kom i adelns händer såsom egendom eller för-

läning, och denna jord var till en god del skattefri; till alla be-

tydande tjenster hade adelsmän företrädesrätt; de egde att tillsätta prest

der de bodde, att hålla egna fängelser m. m. Giftermål emellan frälse

och ofrälse voro vid straff förbudua. Ännu större voro de företräden, som
tillkommo grefvar och friherrar: de utöfvade egen domsrätt, af dem
innehades rådsämbetena, åt dem bortgåfvos de stora förläningarna före-

trädesvis; de utgjorde sålunda en aristokrati inom sjelfva adeln. Der-

igenom väcktes afund och ovilja hos den talrika lägre adeln, som der-

för förband sig med konungamakten och de ofrälse stånden till hög-

adelns störtande. Adeln tillväxte mycket hastigt i antal, mest under

Kristina och Karl XI: ämbetsmän och officerare adlades hoptals, och

dessutom invandrade en mängd adliga ätter från utlandet, mest från

Tyskland och Skotland. Genom det omåttliga adlandet nedsattes

adelskapets värde och anseende. — I spetsen för de ofrälse stånden gick

presterskapet, som egde större bildning än de öfriga och hade ut-

märkta ledare. Afven borgareståndet fick allt mera betydenhet och

deltog med kraft i striden emot stormansväldet. Allmogen var den

samfundsklass, som mest led af adelns privilegier och hårdast drab-

bades af de växande skattebördorna och utskrifningarna. Ännu värre

var, att adeln genom köp eller förläning af skatteräntor bragte äfven

de sjelfegande bönderna under sig och sökte beröfva dem deras egande-

rätt. Allmogens borgerliga och politiska frihet var i fara och dermed
en af grundvalarne för Sveriges samhällsskick. Det var Karl XI, som
återgaf svenska bondeståndet dess förra plats i samhället.

Lefnadssättet bland allmogen fortfor att bevara fädrens enkla

seder; det bar prägeln af ärlighet, fromhet och oförderfvad kraft, men
äfven af våldsamhet, råhet och vidskepelse. — Bland de öfriga stånden

undergick lefnadssättet större förändring i följd af den lifliga beröringen

med Europa; sydligare länders finare seder, yppighet och flärd fingo

insteg, i synnerhet bland adeln. Tidens stormän lefde. liksom små
furstar på sina herresäten, bygde sig ståtliga palats i hufvudstaden och

på landet (t. ex. Skokloster, Visingsborg, Leckö) och utvecklade en

lysande prakt. Karl XI: s stränga regemente satte en gräns för yppig-

heten och befordrade enklare seder.

Af näringarna stod bergshandteringen främst: koppartillverkningen

blomstrade, och järntillverkningen gjorde stora framsteg. Dannemora-
verken anlades, och Värmlands rika järngrufvor bearbetades. Fabriks-

väsendet drefs mest af utländingar; de vigtigaste anläggningarna voro

klädesfabrikerna i Norrköping och järnmanufakturerna i Äskilstuna.

Stadsmannanäringarna och handeln ledo af näringstvång, monopol ^ och

höga tullar; handeln hämmades äfven genom Holländarnes stora öfver-

lägsenhet. Sveriges vigtigaste utförselsvaror voro järn, koppar och skogs-

produkter; äfven spannmål utskeppades före medlet af 1600-talet, men

Monopol = uteslutande rätt till handel med vissa varor.
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derefter gick åkerbruket tillbaka, och Sverige måste i stället införa

spannmål från Östersjöprovinserna.

En högre andlig odling grundades i Sverige genom den all-

männa undervisningens förbättring och genom utländskt inflytande.

Gustaf Adolf och Axel Oxenstjerna voro mästare i svenska språkets

behandling och hafva författat ypperliga statsskrifter. På samma tid

diktades svenska skådespel af Johan Messenius, professor i Upsala;

denne lärde och begåfvade man gjorde sig misstänkt för hemliga för-

bindelser med Sigismund och måste tillbringa nära tjugo år i fängelse.

Den egentlige gruudläggaren af den svenska skaldekonsten blef Georg

Stjernhjelm (f 1672), bland hvars efterföljare märkas Lagerlöf Lasse

Lucidor, Frese samt psalmförfattarne Spegel och Svedberg. — Sveriges

yttre storhet gaf fart åt de nationella vetenskaperna, såsom Sveriges

historia, rättsvetenskap, språk- och fornforskning. Såsom historieskrifvare

utmärkte sig Eiik Göransson Tegel, Johan Messenius, samt de i Sverige

anstälda Tyskarne Chemnitz och Pufendorf, af hvilka alla blott den

förstnämde skref på svenska. Johan Stjernhöök förvärfvade namn af

den svenska lagfareuhetens fader. Nordens gamla språk och fornminnen

genomforskades med ifver af Stjernhjelm, Verelius och Olof Eudbeck.

Spegel och Svedberg arbetade på att rensa och förbättra svenska språket,

som blifvit mycket uppblandadt med utländska ord och talesätt. Be-

römda såsom naturforskare och läkare voro O. Budbeck och Urban
Hjärne, såsom mekaniska snillen Kristoffer Polhem och Emanuel Sve-

denborg. Af de sköna konsterna var tonkonsten tidigast idkad i Sverige,

men äfven målarekonsten och byggnadskonsten vunno insteg och id-

kades med stor framgång, den förra af Ehrenstrahl, ([qx). SQnaxe. ai Niko-

demus Tessin, hvilka båda voro af tysk härkomst. Erik Dahlberg

var en skicklig tecknare och samlade i sitt verk Suecia antiqua et

hodierna en mängd afbildningar af Sveriges städer och herresäten.

Geografisk öfversigt.

Sveriges välde utvidgades hastigt genom fredssluten i Stolbova,

Altmark, Brömsebro, Osnabrlick och Roskilde ocli hade efter sist-

nämda fred nått sin största utsträckning. A andra sidan

minskades det, ehuru föga, genom frederna i Stuhmsdorf, Köben-

havn och S:t Germain. I början af Karl XI:s regering utgjorde

svenska väldet ett ytinnehåll af omkr. 16,800 geogr. qvadrat-

mil; det gränsade på östra sidan till Ladoga, Pejpus och Dyna-
floden, på den vestra till Kölen, Svinesund, Kattegat och Sundet;

i söder egde det besittningar vid utloppen af Öder, Elbe och
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Weser. Invånarnes antal anses vid samma tid hafva uppgått

till omkr. 2 ^/ millioner, af hvilka ungefär hälften tillhörde det

egentliga Sverige. — Kolonier: Nya Sverige i norra Amerika

vid Delawareflodens utlopp, samt faktoriet och skansen Caho Corso

på öfre Guineakusten.

Sverige erhöll genom 1634 års regeringsform en fast admi-

nistrativ indelning; det delades jämte Finland i 17 höfdingdömen

eller län, hvilket antal småningom ökades. För den kyrkliga

styrelsen upprättades superintendentsstift i Karlstad, Kalmar, Göte-

borg och Hernösand samt Viborg, hvilka med tiden blefvo biskops-

stift; dessutom tillkommo genom eröfring två nya stift: Visbys

med superintendent och Lunds med biskop.

En mängd (35) nya städer anlades i detta tidehrarf, de

flesta dock obetydliga. Af Gustaf Adolf anlades : nya Göteborg,

Borås, de flesta norrländska städer m. fl. — af Kristinas förmyn-

dare: Falun, Vänersborg, Kristinehamn m. fl. — af Karl Gustaf

:

Äshilstuna — under Karl XI: Karlshamn, Karlskrona. — Af de

gamla fästena förlorade de flesta sin betydelse, då gränserna ut-

vidgades; nya anlades, såsom Vaxholm, Nya Elfsborg, Kungsholm,

Karlsten m. fl. I Skåne voro Kristianstad och Malmö starkt

befästa.

De sista hertigdömena återföllo till kronan; en mängd nya

grefskap och friherrskap tillkommo (bland de förra märkas: Leckö,

Södra Möre, Vasaborg), men alla dylika förläningar blefvo af

Karl XI åter indragna.

Sveriges eröfringar på andra sidan Östersjön, af hvilka de

flesta styrdes genom generalguvernörer, voro följande:

1. Keksholms län eller östra Karelen, nordvest om Ladoga,

med slottet och staden Keksholm vid Ladoga. Detta område räk-

nades till Finland.

2. Ingermanland, uppfyldt af ödemarker, skogar och träsk,

bebodt dels af Finnar dels af Ryssar. Här fans ett stort antal

grekisk-katolska religionsbekännare. Städer med fästningar: Narva

vid floden Nårova, Nöteborg vid Ladoga, Nyen der Petersburg

nu ligger.

3. Estland med Bagö, bebodt af Ester, hvilka dock voro

lifegna under det herskande tyska ridderskapet. På öarna vid

kusten bodde från urminnes tid fria svenska bönder. Hufvudorten

var det väl befästa Reval.
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4. Livland jämte ön Ösel, bebodt af Liver och Letter,

likaledes lifegna under det tyska ridderskapet. Här innehade äfven

den svenska adeln stora förläningar. Ett stort antal befästa städer

och orter försvarade landet; deribland märkas: Riga vid Dyna,

den största handelsstaden under Sveriges krona och starkt befäst,

Dynamilnde, Pernau vid Östersjön, Dorpat nära ryska gränsen,

med hofrätt och universitet.

5. Vor-Pommern samt en liten del af Hinter-Pommern,

jämte öarna Rilgen, Usedom och Wolliji. Provinsens hufvudstad

var det starkt befästa Stettin (i Hinter-Pommern). För öfrigt

märkas i Vor-Pommern: Stralsund starkt befäst, Greifswald med

universitet.

6. Staden Wismar med kringliggande område. Denna ort

tjenade till att förbinda Pommern med

7. Bremen och Verden, belägna emellan Elbes och Wesers

mynningar. Städer: Bremen, som ansåg sig för en fri riksstad

och oberoende af svenska kronan, Stade nära Elbes utlopp.

Områdena 5, 6 och 7 innehades såsom län af tyska riket.

Dessutom innehade Karl XI (från 1681) och Karl XII på

grund af arf furstendömet Pfalz-Zioeihriichen.

Danmarks område blef allt mer kringskuret genom Sveriges

eröfringar. Det förlorade 1645: Gotland, Ösel och Halland
— 1658—60: Skåne med ön Hven och Bleking. Holstein-Gottorp

gjorde sig med Sveriges tillhjelp oberoende; men den goltorpska

delen af Slesvig blef till slut återförenad med riket. Under Kri-

stian V förvärfvade konungahuset genom arf sitt stamland Olden-

hurg. — Det egentliga Danmarks folkmängd anses i slutet af

1600-talet hafva utgjort omkr. 800,000 invånare.

Under Kristian IV anlades flere nya städer och slott, såsom

Kristianstad i Skåne, Fredriksborgs slott på Själland m. fl.; under

Fredrik III: fästningen Fredriksodde vid lilla Balt.

Norge minskades med landskapen Jämtland och Härje-

dalen äfvensom Särna-dalen 1645 och med Bohuslän 1658—60.

Efter dessa afträdelser utgjorde Norges folkmängd omkr. 450,000

invånare. Åtskilliga nya städer tillkommo, såsom Kristiania ock

Kristiansand, anlagda af Kristian IV, Fredrikshald med fästningen

Fredrikssten m. fl.



240

III. Nyare Tidens tredje tidelivarf.

1718—1815.

Allmänna grunddrag.

Sverige, försvagadt genom inre split och ansatt af sina grannar,

Eyssland och Danmark, mister alla sina biländer på andra sidan Östersjön,

men genomdrifver slutligen Norges skilsmessa från Danmark och före-

ning med Sverige. Under upprepade statshvälfningar, efter partivälde

och envälde tillkämpar sig Sverige ett konstitutionelt samhällsskick. I

Danmark fortfar enväldet, men bönderna frigöras ur lifegenskapen.

Parti-tidehvarfvet.

1. Frihetstideu.

Ulrika Eleonora.

1718—1720.

Karl XIl:s död var en afgörande Vcändpunkt i vår historia

och medförde stora förändringar i samhället. Denne konung hade

ej lemnat efter sig en krets af vänner och medhjelpare, som kunde

hafva fullföljt hans planer, ej häller hade han förordnat något om

regeringen efter sin död. De som gjorde anspråk på kronan voro

hans systerson Karl Fredrik af Holstein-Gottorp ^ och hans

' Holstein-Gottorpska ätten i Holstein (forts, från s. 154).

Kristian Albrekt, Karl X Gustafs svåger.

Fredrik IV, stupade 17ci2, g. m. Kristian August, g. va. en systersoudotter

Hedvig' Sofia af Sverige. af Karl X Gustaf.

Karl Fredrik, t l'?39> g- ™' Adolf Fredrik, stamf. Elisabet, g. m. Fredrik August,

Anna af Ryssland. för Holstein-Gottorpska en furste af An- hert.af Oldenburg.

I

ätten i Sverige. halt Zerbst. [^

karl Peter {nrlk^ säsom rysk Gustaf III. Karl XIII. Katarina II, Hedvig Elis. Charlotta,

kejsare Peter III, 1 17Gi', stamf. kejsarinna af g. m. Karl XIII.

för Holstein-Gottorpska huset Ryssland,

i Ryssland.
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syster Ulrika Eleonora, nu 30 år gammal och sedan några år

gift med arfprinsen Fredrik af Hessen. Men ingendera af dem
egde en verklig arfsrätt, ty båda Karl XILs systrar liade gift

sig utan ständernas samtycke och enligt gällande arfslag derigenom

förverkat sin rätt. Karl Fredrik hade såsom son af Karl XII:s

mest älskade syster åtnjutit konungens ynnest, men han var ung

och oerfaren, svag och obeslutsam och egde ej många anhängare.

Prins Fredrik deremot arbetade med kraft och klokhet för sin

gemål. Sedan krigsrådet dagen efter konungens död beslutit upp-

häfva belägringen af Fredrikshald, lät prinsen arrestera Görtz, som

var på väg till högqvarteret, samt utdelade krigskassan bland det

högre befälet. Ulrika Eleonora å sin sida lät genast efter döds-

budet tillkalla rådet och förmådde det att hylla henne såsom

drottning. Då bud härom mötte den återtågande hären, gaf krigs-

befälet sitt bifall till hvad som skett, dock pä det vilkoret att en-

väldet afskaffades och riksdag utlystes. Drottningen skyndade att

sammankalla rikets ständer, och i riksdagskallelsen afsade hon sig

suveräneteten.

Då ständerna sammankommit i Stockholm jan. 1719, afgaf .

Ulrika Eleonora den förklaringen, att hvarken hon eller någon annan \„1

egde arfsrätt till Sveriges krona; häruti instämde ständerna och

valde derpå Ulrika Eleonora till Sveriges drottning. Hertigen af

Holstein lemnade nu riket och begaf sig till Tyskland. En af

den nya regeringens första handlingar var rättegången mot

den fängslade Görtz. En särskild kommission tillsattes att döma
honom. Han anklagades ej för försnillning af statens medel,

utan för våldsamma och landsförderfliga rådslag. Hans öde var

på förhand afgjordt, man iakttog ej ens de lagliga formerna.

Den anklagade uppförde sig med värdighet och lugn både under

ransakningen och vid afrättningen, som verkstäldes med stor

brådska. Görtz föll ett visserligen ej skuldfritt ofiFer för enväldets

missbruk och folkets ovilja deröfver.

Ständernas vigtigaste uppgift var att antaga en regeringsform

för det nya styrelsesättet. Redan under Karl XILs tid hade fri-

herre Per Ribbing och några andra uppgjort ett utkast till ny

regeringsform; denna var ämnad att blifva starkt aristokratisk

och skulle återställa det gamla rådsväldet, men den förändrades

snart så, att högsta makten öfverflyttades från rådet till ständerna.

Ett annat ämne för riksdagens öfverläggningar var drätseln och

myntväsendet. Vid Karl XILs död uppgingo rikets skulder till

Odhner, Sver., Nor. o. Danm. Historia. C):te vppl. 16
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omkr. 60 millioner daler silfvermynt ^ hvaraf nära hälften bestod

i nödmynt. Att inlösa denna skuldmassa var omöjligt; en del

skulder afskrefvos, och nödmyntet nedsattes till hälften af namn-
värdet; det blef sålunda ett slags statsbankrutt.

De ledande männen i Sverige strax efter Karl XII:s död voro

Per Ribhing och kanslipresidenten Arvid Horn. Den förre afled

dock under riksdagens lopp, den senare ådrog sig Ulrika Eleonoras

misshag, blef afskedad och drog sig tillbaka. Drottningen hade

svårt att sätta sig in i de nya förhållandena, hon regerade egen-

mäktigt och nyckfullt. Rådet såg derför ej ogerna, att hon ville

öfverflytta kronan på sin gemåls hufvud. Fredrik af Hessen var

i alla fall den verklige regenten, emedan drottningen var honom

blindt hängifven. Prinsen hade gjort sig omtyckt i landet genom

sitt öppna, hurtiga väsen, sitt glada och vänliga umgängessätt;

han hade ock det ryktet om sig att vara en tapper och oförskräckt

herre. Hans stora fel trädde först längre fram i dagen.

Regeringens angelägnaste värf blef att förskaffa det utarmade

landet fred. Man upptog Görtz' sista plan: man ville uppe-

hålla ryske tsaren med underhandlingar, medan man skaffade sig

fred med Hannover och förbund med England. Men då tsaren

genomskådade afsigten, rustade han sig till nya fiendtligheter, och

så gjorde äfven Danmark. Det gälde nu att försvara det egent-

liga Sverige, som anfölls samtidigt från två håll. Försvarskraf-

terna voro otillräckliga, ty Karl XIl:s sista här var till stor del

upplöst, och af den styrka, som under Armfelt inträngt i Trond-

hjems län, hade en del frusit ihjäl på återvägen öfver Qällen;

flottan var i ett bedröfligt skick, och alla förnödenheter saknades.

Dertill kom, att försvaret ej leddes med tillbörlig klokhet och kraft.

Sä lät man af ett löst rykte om fiendens antågande skrämma sig

att spränga fästningsverken i Uddevalla samt vräka kanoner och

vapen i sjön. Till sjös gjorde Tordenskjold mycken skada. Han
angrep med en liten styrka Karlstens fästning och skrämde kom-
mendanten att nästan utan motstånd uppgifva platsen. Deremot

försvarades Nija Elfsborg med stor tapperhet, och en öfverrump-

ling, som Tordenskjold en mörk natt försökte mot Göteborg, miss-

lyckades.

Samtidigt härmed hemsöktes den östra kusten af Ryssarne.
En rysk flotta med landstigningstrupper ombord visade sig i Roslags-

' 60 mill. dal. s. m.=20 mill. rdr spec.=:80 mill, kronor, oberäknadt mynt-
värdets fall.
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skären; hon delade sig der i flere afdelningar, af hvilka en gick

norrut och ödelade Oregrwid, Osthammar och Norrtälge, en annan

drog söderut och brcände Södertälge, Trosa, Nyköping och Norr-

köping; derjämte förstördes en mängd byar, bruk och herregårdar,

skogar och växande gröda antändes, kreaturen bortfördes eller

dödades. I några orter gjorde allmogen tappert motstånd, men den

saknade ledning och understöd af krigsfolket. Slutligen landstego

Ryssarne vid södra Staket, för att anfalla Stockholm, men här

blefvo de med förlust tillbakaslagna af Södermanlands regemente,

som skyndat dem till mötes. Denna vapenbragd räddade hufvud-

staden.

Medan detta tilldrog sig, fortgingo underhandlingarna med

Hannover och England. Genom förespeglingar om hjelp af en

engelsk flotta, som infunnit sig i Sundet, lät den svenska rege-

ringen förmå sig att till Hannover afstå Bremen och Verden
emot en million riksdaler — freden undertecknades sedermera i

'•'"

Stockholm 1719. Derpå slöt Sverige med England ett förbund,

och först nu, sedan Sveriges kuster redan voro härjade, förenade

sig den engelska flottan med den svenska. Med Preussen slöts

freden i Stockholm, hvarigenom Sverige till denna makt afträdde
• 179(1Vor-Pommern söder om Peene, jämte Stettin, Damm och*'""

Gollnow samt öarna Usedom och Wolliji, emot två millioner riks-

daler, 1720.

Ständerna hade beslutit att åter samlas i Stockholm jan.

1720. Vid denna riksdag upptogs frågan om tronförändrin-

gen. Man hade under tiden genom en mängd adelsbref och andra

ynnestbevis värfvat anhängare för planen, utländska makter under-

stödde den, och Arvid Horn lofvade sitt bistånd. Drottningen

nedlade alltså kronan till förmån för Fredrik, och denne hyl-

lades såsom konung, sedan han afgifvit en konungaförsäkran,

som ytterligare inskränkte konungamakten. Kort derpå kröntes

han till konung och besvor dervid den öfversedda regerings-

formen af 1720. ^'^"

Ulrika Eleonora var till lynnet envis och af naturen föga be-

gåfvad, men tillika rättrådig och fosterländskt sinnad. Hon dog

barnlös 1741.
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Fredrik I.

1720—1751.

Fredens återställande. Den nya statsförfattningen.

Enligt ständernas önskan intog Arvid Horn åter en plats

vid rådsbordet och öfvertog såsom kanslipresident ledningen af de

utrikes ärendena. Men icke ens Horns klokhet kunde bespara

Sverige de smärtsammaste förluster. För att kunna odeladt vända

sina krafter mot Ryssland, skyndade man att sluta fred med Dan-
mark. Den danska regeringen lät förmå sig att nedsätta sina

fordringar: hon nöjde sig dermed, att Sverige afstod från tullfri-

jiyoA heten i Sundet, betaide 600,000 rdr och förband sig att ej bistå

hertigen af Holstein-Gottorp; på dessa vilkor slöts freden i Fre-

drikshorg^ 1720. Mot Ryssland sökte man hjelp hos Europas

öfriga makter, men dessa ville eller kunde ingenting göra för Sve-

rige. England sände väl äfven 1720 en flotta till Östersjön, men

denna undvek strid med Ryssarne och lät dem ostörda härja i

Vesterbotten. Öfvergifven af andra makter och bragt till det

yttersta beslöt den svenska regeringen att enligt tsarens anbud

öppna fredsunderhandlingar med honom i Nystad^. Innan dessa

hunnit afslutas, hade en rysk flotta hemsökt Norrlands kuster med

nya ödeläggelser och bränt de flesta af dess städer. För att före-

komma en ny påhelsning af tsarens mordbrännare, skyndade de

v«aj svenska sändebuden att underteckna freden i Nystad, 1721.

Sverige afträdde till Ryssland In ger man land, Estland och

Liv land med Ösel samt sydöstra Karelen (stycken &.fVihorgs

och Keksholms län); tsaren betaide till Sverige två millioner riks-

daler och lofvade att ej inblanda sig i Sveriges inre angelägenheter.

— Med Polen slöts först elfva år derefter en formlig fred.

Sverige hade omsider vunnit den så länge saknade och efter-

längtade freden, men det var en dyrköpt fred. Frukterna af år-

hundradens ansträngningar och strider voro på en gång förlorade;

Sverige, som nyss var en europeisk stormakt med Östersjön såsom

svensk insjö, hade nedsjunkit i den djupaste vanmakt och kunde ej

ens värna sin egen strand. Segrarnes och eröfringarnas tid var

' Slott jjå Själland. ^ Stad i sydvestra Fiuland vid hafvet.
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förbi; det var ej genom vapen, Sverige nu skulle återupprättas ur

sitt förfall, utan genom fredens idrotter, genom idoghet, arbete och

inre förkofring.

Det var ej blott i sin yttre politik, som Sverige nu måste

bryta med det förflutna och börja en ny bana; detsamma var för-

hållandet med det inre styrelsesättet. Konungamakten hade

genom att missbrukas ådragit sig folkets misstroende, hon blef

derför öfver måttan inskränkt genom regeringsformerna af 1719

och 1720. Man öfvergick tvärt från den ena ytterligheten till den

andra, från envälde till mångvälde. Konungen måste i sin

konungaförsäkran lofva att alltid instämma med »riksens makt-

egande ständer», ja, till och med lösa ständerna från deras ed till

konungen, i fall denne öfverträdde sin ed. Då han förut ensam

stiftat lag, beröfvades honom nu all andel i lagstiftningen^ denna

tillhörde ständerna allena. Konungen skulle väl stå i spetsen för

riksstyrelsen, men blef i alla vigtigare mål beroende af rådets

flertal och egde i rådet endast två röster. Äfven rådet måste

afstå från sin förra makt; det var nu blott ständernas fullmäktige,

ansvarade inför dem och tillsattes efter förslag af ett ständernas

utskott. Ständerna skulle till riksdag sammankomma hvart

tredje år; de voro framgent indelade i fyra stånd, hvilka voro

skarpt åtskilda genom olika intressen. Det mäktigaste af dem var

adeln. Inom detta stånd var numera den gamla klassindelningen

upphäfd (1719); derigenom hade makten öfvergått från högadeln

till den talrika lägre adeln, som till större delen var fattig och

lefde af statens ämbeten. Prester och borgare delade makten med
adeln, men kunde ej väl sämjas med detta stånd. Det fjärde

bland stånden, bondeståndet, hade ej mycket att säga, var derför

missnöjdt, fruktade herrevälde och önskade en starkare konunga-

makt.

Genom ett sådant styrelsesätt ansåg man sig ha återstält den

gamla svenska friheten, och derför blef detta tidehvarf kalladt

frihetstiden. Men den frihet som vans, var ej den rätta fri-

heten, ty den var ej en frihet för alla, utan endast för det parti,

som för tillfället hade öfverhand vid riksdagen.

Holsteinska partiets makt och fall.

Konungamakten var oaktadt alla inskränkningar ej så till-

intetgjord, att hon ej i en kraftfull konungs hand kunnat göra sig
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aktad och ansedd. Men Fredrik I förspilde alla konungamaktens

utsigter genom sin svaga, opålitliga karaktär och sitt sedeslösa

.Mfto lefnadssätt. När riksdagen ånyo sammanträdde 1723, möttes

konungen i de tre högre stånden af misstroende och ovilja. Endast

bönderna understödde konungens planer på ökad makt; de fram-

stälde till de öfriga stånden ett förslag härom, men förslaget blef

tvärt afvisadt, och böndernas uppviglare straffades. Härmed hade

konungen förlorat allt inflytande på riksdagen. Ständernas välde

stadgades nu fullkomligt genom en ny, utförlig riksdagsordning,

hvilken gaf noggranna föreskrifter om riksdagens sammansättning,

öfverläggningar och beslut. Riksdagsutskottens myndighet be-

stämdes närmare; främst bland dem stod sekret a utskottet,

bestående af 50 adelsmän, 25 prester och 25 borgare, hvilket

snart tog ledningen af hela riksdagen.

I samma mån som konungens anseende sjönk, växte det hol-

steinska partiet till antal och inflytande; det bestämde riksdagens

beslut och genomdref, att ett förbund afslöts med Ryssland. Här-

igenom kom Sverige i ett farligt beroende af ryske tsaren. Denne

förlofvade hertigen af Holstein med sin dotter och arbetade på att

förskafta sin skyddsling tronföljden i Sverige. Tsar Peters död,

som inträffade 1725, var ett svårt slag för det holsteinska partiet,

men det visade sig snart, att hans enka och efterträdare, kejsa-

rinnan Katarina I, ännu ifrigare befordrade det holsteinska husets

intressen.

Det ryska förbundet började snart ingifva Horn och andra

fosterlandsvänner farhågor för Sveriges sjelfständighet, och de

sökte derför stöd hos någon annan makt, som kunde bilda en mot-

vigt till Ryssland. Vid denna tid delade sig Europas makter i

två stora förbund, det Wienska, till hvilket Österrike och Ryss-

land hörde, och det Hannoverska, som var stiftadt af England

och Frankrike. Från båda sidorna ansträngde man sig nu att

vinna Sverige. Efter många underhandlingar och ränker beslöts

i rådet, att Sverige skulle tillträda den hannoverska alliansen;

men för säkerhets skull ville Horn hänskjuta saken till ständerna,

hvilka derför sammankallades till riksdagen 1726—27. Efter

nya strider och intriger gillade sekreta utskottet det hannoverska

.«ay förbundet, till hvilket Sverige alltså anslöt sig emot löfte om sub-

sidier, 1727. Hufvudmännen för det holsteinska partiet, riks-

råden Vellingk och Cederhjelm, anklagades för begångna förseelser

och störtades. Det holsteinska partiet var dermed sprängdt och



1?31

247

upplöstes snart alldeles; dessutom var Horn nog klok att genom

välgerningar draga sina motståndare på sin sida.

Arvid Horn på höjden af makt. Hans inre styrelse.

Efter denna riksdag följde några år af endrägt och lugn, och

Sverige syntes gå en lyckligare framtid till mötes. Horn förde

numera ensam statsrodret; konungen bekymrade sig endast om sina

jagter och nöjen och infann sig sällan i rådet. Horn sökte i for-

hållande till utländska makter följa en fosterländsk och sjelf-

ständig politik; hans inre styrelse gick ut på att försona par-

tierna. Detta syntes ock hafva lyckats honom: riksdagen 1731,

då Horn var för tredje gången landtmarskalk, afiopp stilla, och

det gick i de flesta fall efter hans önskan. Men vid samma tid

lades grund till ett nytt m.otparti, som med tiden blef ännu

farligare än det gamla. Upphofsmännen dertill voro några med-

lemmar af det forna holsteinska partiet, såsom riksrådet Karl

Gyllenborg och presidenten Daniel von Höpken. De stälde sig in

hos konungen genom att gynna hans brottsliga förbindelse med hof-

fröken Hedvig Taube, medan Horn klandrade konungens upp-

förande och derigenom ådrog sig hans onåd. De sökte äfven be-

gagna sig af den utrikes politiken för att rubba Horns inflytande.

Den hannoverska alliansen, hvari Horn infört Sverige, upplöstes

inom kort, och spänningen emellan de europeiska makterna kom
till utbrott, då det polska tronföljdskriget tog sin början (1733).

Frankrike sökte med all makt indraga Sverige i detta krig, för

att sysselsätta Ryssland, och Horn var ej alldeles obenägen för

krig, men han fordrade säkerhet för att Frankrike hade allvar

med sina löften och uppehöll saken, till dess ständerna hunnit

sammanträda till ny riksdag 1734. En krigisk stämning rådde i^q,

bland ständerna, i synnerhet hos adelu och krigsbefälet; den afkyl-

des dock något, då det visade sig, att Frankrike endast ville be-

gagna Sverige såsom ett verktyg för sina planer. Emellertid hade

Gyllenborg och Höpken gjort allt för att nedsätta Horns fredliga

politik i ständernas ögon; de trädde ock i nära förbindelse med
den franske ministern och bildade i samråd med honom ett nytt

parti mot Horn. Ännu var dock denne nog stark att hålla sina

motståndare stången och afstyrde lyckligt alla öfverilade steg.

Efter riksdagens slut aftalade regeringen ett subsidiefördrag med
Frankrike; hon ansåg sig ej deraf hindrad att förnya det ryska
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förbundet, men detta hade till följd, att franska regeringen ej

stadfäste sitt fördrag. I stället blef förhållandet emellan de

båda regeringarna först kallsinnigt, slutligen spändt, och missför-

ståndet underblåstes af Horns fiender, hvilka begagnade denna

fråga såsom ett medel för att störta honom.

Den tid, då Horn ledde Sveriges öden, var den lyckligaste

det på mycket länge upplefvat. Så snart freden var återstäld,

började landet hastigt att hämta sig, och Finland, som under den

»stora ofreden» blifvit förfärligt ödelagdt, reste sig åter ur askan.

Folkets krafter kastade sig med ifver på de fredliga yrkena, ut-

ländska kapital och varor strömmade åter in i landet, det blef

lif och rörelse, god tillgång och godt pris på allt. Regeringen och

ständerna egnade mycken omsorg åt näringarna, men tillämpade

dervid de ensidiga grundsatser, som på den tiden voro rådande

och kallas de merkantila. Man ansåg, att ett lands välstånd

uteslutande bestode i rikedom på penningar och ädla metaller, och

att dessa kunde förvärfvas endast derigenom att till utlandet sål-

des mer än derifrån köptes; derför måste införseln från utlandet

på allt sätt hämmas, men utförseln befordras och en inhemsk in-

dustri framdrifvas genom skydd och uppoffringar af staten. För

att skydda den inhemska sjöfarten utfärdades produktplakatet, en

efterbildning af den engelska navigationsakten, hvarigenom det

förböds hvarje främmande nation att till Sverige införa annat än

sitt eget lands alster. En hvar, som egnade sig åt industrien och

anlade fabriker, kunde räkna på styrelsens uppmuntran och hjelp.

Bland Sveriges industriidkare på den tiden var ingen märkvär-

digare än Jonas Al strö mer. Han var bosatt i London såsom^

köpman, då han kom på den tanken, att han skulle göra Sverige

delaktigt af den blomstrande industri, som hade skapat Englands

rikedom; detta gjorde han till sitt lifs uppgift. Han hemsände

både arbetare och redskap för drifvande af ylle- och bomuUsväf-

verier, flyttade derpå sjelf till Sverige och anlade i sin fädernestad

Alingsås åtskilliga fabriksinrättningar, en mängd väfstolar för till-

verkning af tyger, band och strumpor, blekerier, färgerier m. m.

Genom hans nit uppstodo flerestädes i landet väfverier, spinnerier,

sockerbruk, järnmanufakturer m. fl.; genom honom främjades od-

ling af färgväxter och tobak samt potates, hvilken rotfrukt nu först

spred sig i Sverige.

I följd af den allmänna välmågans tillväxt ökades Sveriges

utförsel så, att dess värde beräknades ungefär lika med införselns.
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Ett ostindiskt handelskompani upprättades (1731), och dess skepp

hemförde dyrbara laddningar från Ostindien och Kina. — Mynt-

väsendet var stadgadt. Banken började att utgifva sedlar, hvilka

mottogos såsom oftentligt betalningsmedel.

Det nya lagverk, som så länge varit under arbete, blef nu

fullbordadt, tack vare Gustaf Cronhjelms nit och skicklig-

het. Lagboken antogs af ständerna vid 1734 års riksdag, hvarpå

den af regeringen kungjordes och blef gällande från och med år

1736. Denna lag skilde sig från Kristoffers landslag bland annat

deri, att den innefattade både landslag och stadslag, men deremot

ej innehöll någon särskild konungahalk; en dylik var numer öfver-

flödig, sedan en fullständig regeringsform var antagen.

Hattpartiets seger och krigspolitiken.

Under de år, som förflöto efter 1734 års riksdag, växte

partiandan och splitet i landet på ett betänkligt sätt. Det franska

partiet utvecklade en liflig verksamhet: det nedsvärtade Horn och

hans anhängare och lyckades intala en stor del af folket, att

styrelsen vore ryskt sinnad. Till den riksdas, som sammanträdde „„„

1738, hade man å ömse sidor beredt sig genom röstvärfningar och '

penningutdelningar, hvartill de främmande hof, som täflade om
Sveriges vänskap, bekostade medlen. Alla slags uppviglingar an-

vändes: klubbar inrättades, partinamn uppfunnos. De krigslystne,

som ville anfalla Ryssland och återställa Sveriges forna makt,

hånade sina försigtiga motståndare och gåfvo dem öknamnet Natt-

mössor; sjelfva kallade de sig i motsats härtill Hattar. Så upp-

kommo partinamnen Hattar och Mössor, hvilka bibehöllo sig

ända till frihetstidens slut. Hattarne hade stor öfvervigt vid

riksdagen, i synnerhet bland adeln; de valde till landtmarskalk

Karl Gustaf Tessin, son af Nikodemus, en man af lysande

egenskaper, snillrik, qvick, vältalig, men utan den kraft i karak-

tären, det mod och allvar, som erfordras för att vara en stor stats-

man. En annan framstående partiman vid riksdagen var bonde-

ståndets talman, den kloke och vältalige Olof Håkansson från

Bleking, som vid åtta riksdagar förde ordet i ståndet och väl för-

stod att leda det efter sin vilja. Sekreta utskottet, som till största

delen fyldes med Hattar, tog snart hela den utrikes politiken i

sin hand; det invecklade Sverige i tvister med England, det af-
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sände majoren Malkolm Sinclair i en beskickning till Turkiet,

som då var i krig med Ryssland, ocli det afslöt med Frankrike

ett subsidieförbund, som stälde Sverige i beroende af denna makt.

Allt detta stred emot den statskonst, som Horn förfäktat; han

._„j beslöt derför att frivilligt draga sig tillbaka, begärde afsked
och erhöll det under hedersbetygelser (dec.) 1738^. Deremot

blefvo sex af de öfrige rådsherrarne anklagade för sin delaktighet

i regeringens utrikes politik samt på grund deraf skilda från sina

ämbeten och ersatta med Hattar. Till kanslipresident i Horns

ställe utvaldes Karl Gyllenborg, en smidig och ränklysten man,

men utan verklig statsmannaförmåga.

Med Hattarnes seger gjorde sig en ny anda och nya grund-

satser gällande i Sveriges inre och yttre styrelse. Partisöndringen

bland ständerna framstod nu öppen och ohöljd; regeringen var

helt och hållet beroende af det rådande partiet bland ständerna,

och ständernas makt var samlad hos sekreta utskottet, hvilket

slog under sig både den utrikes politiken och penningväsendet.

Man öfvergaf nu Horns försigtiga statskonst och klokhetens van-

liga vägar; i sin blinda ifver trodde man sig kunna taga lyckan

med storm och på en gång göra Sverige rikt, stort och mäktigt.

Detta mål ville man uppnå dels på fredlig väg, genom att upp-

drifva ett blomstrande fabriksväsen i landet, dels med vapenmakt,

genom krig med Ryssland i förbund med Turkiet och Frankrike.

Rysshatet och krigsifvern fingo ny näring, då underrättelse kom,

att major Sinclair på hemvägen från Turkiet blifvit i Schlesien

öfverfallen och mördad af ryska utskickade. Denna våldsbragd

uppväckte öfver hela Sverige den häftigaste fiirbittring, den i an-

ledning deraf diktade Sinclairsvisan kringflög landet och eldade

sinnena. Regeringen beredde sig till krig, och trupper öfverfördes

till Finland. Men Turkiet slöt snart fred med Ryssland, och man
saknade medel att underhålla trupperna i Finland; regeringen såg

sig nödsakad att sammankalla ny riksdag, och en storm drog sig

samman öfver Hattpartiet — då tvänne dödsfall inträffade,' som

räddade det ur förlägenheten.

j«,A På hösten 1740 afledo ungefär samtidigt tyske kejsaren Karl

VI och ryska kejsarinnan Anna. Derigenom yppade sig ett gyn-

samt tillfälle för Frankrike att öfverfalla Österrike, för Sverige

att angripa Ryssland. Krigspartiet fick nu åter vind i seglen; vid

riksdagen 1740—41 triumferade Hattarne, och en af deras ledare,

' Arvid Horn lefde ännu några år ocTi dog 1742.
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generalen grefve Cliarles Emil Levenhaupt, blef landtmarskalk.

De hemligaste utrikes ärendena uppdrogos åt en sehretissime bered-

ning. Denna bygde sin krigsplan på hemliga underhandlingar,

som den svenske ministern i Petersburg inledt med prinsessan

Elisabet, Peter den stores dotter, hvilken önskade Svenskarnes

hjelp för att vinna Rysslands tron. Man räknade på hennes tack-

samhet; Frankrike, som önskade sysselsätta Ryssland i det nu

utbrytande österrikiska tronföljdshiget, dref på och utfäste sig till

betydliga subsidier; och på detta sätt lät sekreta utskottet af sina

ledare förmå sig att först låta sammandraga den finska hären och

sedan fatta det afgörande beslutet om anfallskrig mot Ryssland.

Derpå utfärdade regeringen krigsförklaringen; man gjorde sig så

säker om framgång, att man lät på förhand uppsätta fredsvilkoren: ''^*

det minsta man skulle nöja sig med, var Karelen och Petersburg.

Den gamle konungen erböd sig att taga befälet öfver hären, men

dertill var Levenhaupt länge sedan utsedd.

Ryska kriget och dess följder.

Innan Levenhaupt hunnit fram till krigsskådeplatsen, hade

kriget redan utbrutit. Befälhafvaren i Finland, Buddenbrock,

hade förlagt sin här vid gränsen och väntade ej på länge någon

fiende, då ryska hären plötsligt öfverskred gränsen och ryckte

mot Vilhnanstrand. En svensk afdelning under generalmajor

Vrangel skyndade till stadens undsättning, den inlät sig i strid med

den öfverlägsna fienden och blef i grund slagen, 174L Träff'ningen

hade dock inga vigtiga följder, ty Ryssarne voro ännu för svaga

att gå anfallsvis till väga. Nu tog Levenhaupt öfverbefälet och

ryckte omsider in på det ryska området enligt det hemliga aftalet

med prinsessan Elisabet. Men under den oro, som Svenskarnes

anfall framkallade i Petersburg, lyckades Elisabet att på egen

hand genomföra statshvälfningen och svinga sig upp på Rysslands

tron. Hon lät nu uppmana Levenhaupt att sluta kriget såsom

numer öfverflödigt, och generalen, som ej kände sig nog stark att

intränga djupare i Ryssland, drog sig tillbaka inom svenska grän-

sen, hvarpå en vapenhvila inträdde. Under vinterns lopp sam-

mansmälte hären allt mer; en dålig anda utbredde sig bland

befälet, officerarne började sysselsätta sig mer med politiken än

med sin tjenst, och Levenhaupt visade sig oskicklig att upprätt-

hålla ordningen. Slutligen uppsade Ryssarne vapenhvilan och
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började åter fiendtligheterna; de funno dervid ringa motstånd, ty

den svenska flottan kom för sent och vågade sig ej i strid, och

hären, som var samlad vid Fredrikshamn, antände vid fiendens

annalkande staden med dess förråd samt drog sig utan svärdsslag

tillbaka från den ena ställningen efter den andra ända till Hel-

singfors. Här hade hären kunnat med framgång försvara sig mot

den föga starkare fienden. Men krigstuktens band voro nu all-

deles upplösta, officerarne hemreste till riksdagen, och soldatema

rymde; det fans ej annat val än att underskrifva den nesliga

„ . kapitulationen i Helsingfors, hvarigenom svenska hären, som ännu

räknade 11,000 stridbara män, utan kamp utrymde Finland och

lemnade sina förråd åt fienden, (aug.) 1742, Pä hemvägen om-

kom en stor mängd genom nöd och sjukdom.

Så snöpligt slutade det med sådant öfvermod och skryt be-

gynda kriget. En allmän förbittring rådde mot dem, som dragit

skam och olycka öfver landet, och denna stämning gaf sig luft vid

riksdagen 1742—43. Det hade troligen varit slut med Hattarnes

välde, om de ej förstått att skjuta skulden på de olyckliga gene-

ralerna samt vända uppmärksamheten från sig sjelfva till frågan

om tronföljden. Denna fråga hade blifvit väckt redan förut, i

anledning af drottningens död, och Hattarne föreslogo nu till

tronföljare hertigen af Holstein Karl Peter Ulrik, son af Karl

Fredrik och systerson till ryska kejsarinnan. Men snart fick man
veta, att hertigen blifvit förklarad för rysk tronföljare och öfver-

gått till grekisk-katolska läran, samt att kejsarinnan till tron-

följare i Sverige önskade hans frände Adolf Fredrik, furstbiskop

af Llibeck. Denne blef omsider Hattarnes kandidat, men han

fick en farlig medtäflare i danske kronprinsen Fredrik, hvilken

genom bearbetningar och penningutdelningar vunnit ett stort anhang,

särdeles bland allmogen. Ryssland gjorde allt för att hindra detta

val, hvarigenom de tre nordiska kronorna skulle förenas på samma

hufvud; en fredsunderhandling öppnades i Abo, Ryssarne visade sig

här allt mer tillmötesgående och medgåfvo slutligen, att största

delen af Finland skulle återställas, i fall Adolf Fredrik valdes till

svensk tronföljare.

Emellertid hade jäsningen bland allmogen tilltagit på ett be-

tänkligt sätt, och från flere landsorter kommo utskickade, hvilka

af riksdagen fordrade danske kronprinsens val och generalernas

bestraffning. Ständerna nedsatte ock en särskild kommission, som

skulle undersöka de i kriget begångna felen. Men då det dröjde



253

både med kommissionens dom och tronföljarevalet, så växte oron,

underblåst af Danmark, och i Dal ar ne utbröt slutligen ett form-
jj^q

ligt uppror, 1743. Bönderna qvarhöllo Dalregementet, som var

utkommenderadt, de vägrade lyda myndigheterna och samlade sig

beväpnade i Falun. Sedan de här försett sig med ammunition,

satte de sig i marsch till Stockholm, medtagande sina soldater

och ämbetsmän, och bragte allmogen till resning, hvar de drogo

fram. Förgäfves sökte utskickade frän råd och ständer hejda

Dalkarlarne på vägen, förgäfves var konungen sjelf dem till mötes

vid Stockholms norra tullport — utan att fråga efter förbud och

hotelser tågade de in i staden och lägrade sig vid Norrmalmstorg

(nu Gustaf Adolfs torg). Efter åtskilliga underhandlingar af-

lossade bönderna en gevärssalva, för hvilken ett riksråd och

några andra stupade. Nu gåfvo tnipperna eld, med den verkan

att åtskilliga bönder föllo och de öfrige skingrades i vild flykt,

förföljda af militären. En mängd bönder omkommo, och upprorets

ledare straffades.

Dagen efter upprorets kufvande blef Adolf Fredrik af Hol-

stein-Gottorp enhälligt erkänd såsom Sveriges tronföljare. Domen

öfver de anklagade generalerna hade genom allmogens oro blifvit

påskyndad och skärpt: Buddenbrock och Levenhaupt dömdes till

döden och afrättades; detta var liksom ett försoningsofter för Hatt-

partiets synder. Freden med Ryssland slöts i Abo s. å., då

Sverige afträdde det stycke af Finland, som ligger öster om '

Kymmene-elf och Saima, jämte Xyslott.

Knappt hade Sverige fått fred med Ryssland, förr än krig

hotade från ett annat håll, från Danmark, som var i hög grad

missnöj dt öfver tronföljarevalets utgång. Sverige var nu så van-

mäktigt och förnedradt, att det måste påkalla Rysslands skydd

mot Danmark och höll till godo med en inqvartering af 12,000

Ryssar, hvilka öfvervintrade i Östergötland och Södermanland.

Nu skyndade Danmark att förlika sig med Sverige, och då ryska

kejsarinnan sålunda saknade hvarje förevändning att låta sina

trupper qvarstanna i landet, lemnade Ryssarne Sverige (1744).

Det unga hofvet. Hattarnes välde äterstäldt; deras

inre styrelse.

Adolf Fredrik var, när han blef Sveriges tronföljare, 33

år gammal. Han var en mild och godsint man, men svag och
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obeslutsam, till lynnet trög och föga begåfvad. För statssaker

hade han hvarken lust eller hufvud; han var mer road af att

svarfva och snickra än regera. Till hans gemål utsågs Lovisa
Ulrika af Preussen, Fredrik den stores syster, en qvick och

snillrik prinsessa, men tillika stolt och befallande, ränklysten och

lidelsefull; hon fick genast ett obestridt välde öfver sin make och

ledde honom helt och hållet efter sin vilja. I början var Tessin

tronföljarparets förtrogne och själen i det unga hofvets nöjen.

Ehuru Adolf Fredrik kommit till Sverige såsom ryska kejsarin-

nans skyddsling, drogs han af Tessin öfver på Hattpartiets och

_ _ Frankrikes sida. Detta kom Hattarne väl till pass vid 1746—47

års riksdag. Förgäfves sökte den ryske ministern i Stockholm

genom hotelser skrämma tronföljaren och störta Hattarne; detta

väckte tvärtom ovilja hos alla fosterlandsvänner och stärkte Hat-

tarnes parti. Dessa blefvo snart nog mäktiga att åter stadga sitt

välde i rådet; till kanslipresident efter den under riksdagen aflidne

Gyllenborg utsågs Tessin.

Förtroligheten emellan tronföljareparet och Hattregeringen blef

ej långvarig. Så länge Hattarue behöfde tronföljarens stöd, gåfvo

de honom hopp om konungamaktens utvidgning, men när de åter

kände sig fasta i sadeln, drogo de sig tillbaka och ville ej längre

främja hans planer. Adolf Fredrik och hans gemål ansågo sig

bedragna; de fingo allt flere anledningar till missnöje, och slutli-

gen kom det till brytning emellan dem och Hattrådet. En strid

förestod, så snart Adolf Fredrik uppstege på tronen. Detta inträf-

fade snart. Efter en längre tids skröplighet afled Fredrik I, 75
"'^' år gammal, 1751. Under de sista 21 åren hade han tillika varit

regerande landtgrefve af Hessen-Kassel.

Hattarnes inre styrelse utmärktes af samma fosterländska

ifver, men ock af samma lättsinne och öfverdåd, som deras yttre

politik. Vid främjandet af den allmänna välmågan följde de

samma gi'undsatser, som Mössorna före dem, men drefvo dessa

grundsatser till ytterlighet. Hattarne gynnade manufakturerna på

allt upptänkligt sätt; de öfverhopade dem med privilegier och

statsanslag samt gjorde riksbanken till långifvare och förläggare åt

näringarna. De inrättade ett särskildt manufakturkontor, som skulle

förvalta de till fabriksväsendet anslagna medlen, och ett järnko7itor

för befordrande af järnhandteringen. Derigenom framkallades visser-

ligen en hastig uppblomstring af industrien, men denna blomstring

var ej naturlig utan fraradrifven på bekostnad af andra näringar.
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En mängd arbetskrafter drogos från landets liufvudnäring, jord-

bruket, så att Sverige, långt ifrån att liksom förr kunna förse sig

sjelft med sitt sädesbehof, måste årligen införa mycket spannmål

från utlandet. Handeln och sjöfarten ledo af införselsförbuden och

de höga tullarne; och ändtligen började snart äfven fabrikerna föra

ett tynande lif, i det de tillverkade dåliga varor och saknade afsätt-

ning, så att de endast genom förnyade understöd kunde uppehållas.

Dertill kom, att landets penningväsen rubbades: banken befriades

från skyldigheten att inlösa sina sedlar med reda mynt och bör-

jade derefter slösa med lån åt kronan och enskilde, till den grad

att banken slutligen miste krediten och dess sedlar allt mer föllo

i värde. Landet öfversvämmades af banksedlar, och den rika

penningtillgången lockade till yppighet och vingleri.

Mer fruktbringande var Hattarnes varma nit för den veten-

skapliga odUngen. Bland de maktegande voro Tessin och

Anders von Höpken de störste gynnarne af lärda och vittra idrot-

ter. Den förre lade grund till målare- och bildhuggare-akade-

mien, den senare stiftade 17.39 i förening med flere vetenskapens

idkare och vänner (Linné, Alströmer m. fl.) den svenska veten-

skaps-akademien, som sedan den tiden utöfvat stort inflytande

på det vetenskapliga lifvet i Sverige. Den blomstring, som redan

under Horns styrelse visat sig på vetenskapens område, fortfor

och förkofrades; Sverige har på detta fält aldrig skördat sådana

lagrar som under frihetstiden. Polhem och Svedenhorg fortsatte

sina arbeten inom mekaniken och naturkunnigheten; den sistnämde

egnade sig dock allt mer åt teologiska studier och grundade slut-

ligen en ny religionssekt. Från utländska resor hemkom Karl
Linnaeus (adlad von Linne) och fortsatte såsom professor i Upsala

sina epokgörande forskningar inom alla naturens riken, i synnerhet

växtverlden, som först genom honom blef på ett vetenskapligt sätt

ordnad och beskrifven. Kring Linné uppväxte en krets af skick-

liga lärjungar, hvilka gingo ut att forska i alla verldens delar.

Läkarekonsten i Sverige gjorde stora framsteg genom Rosén (von

Rosenstein), astronomien och fysiken genom A. Celsius, mineralo-

gien genom ^4. F. Cronstedt, språkforskningen genom Ihre och

häfdaforskningen genom Olof von Dalin och Sven Lagerhring.

Skaldekonsten idkades i synnerhet af Dalin, hvilken genom en

ädlare smak och ett renare språk lade grunden till Sveriges nyare

vitterhet, och af Hedvig Charlotta Nordenjiycht.
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Under Hattregeringen inrättades det svenska tabellverket, hvar-

igenom Sveriges folkmängd kunde nogare beräknas; det var äfven

denna regering, som sände Augustin Ehrensvärd till Finland för

att der anlägga sjöfästningen Sveaborg och omskapa Sveriges skär-

gårdsflotta. Vid denna tid inrättades ock de första kungliga rid-

dareordnarne i Sverige, nämligen Serajim-, Svärds- och Nord-

stjeme-ovåusirne.

Adolf Fredrik.

1751 -1771.

Hofvets revolutionsförsök och förödmjukelse.

När Adolf Fredrik^ uppsteg på tronen 1751, mottogs han af

nationen med lifliga sympatier. Både af Hattar och Mössor slöto

sig många till den nye konungen; dessa bildade ett nytt parti,

hofpartiet, och arbetade på att öka konungens makt. I för-

litande härpå och äggad af sin gemål började han snart inlåta

sig i tvister med rådet. Förgäfves sökte Tessin att medla och

ställa till rätta; när han ej lyckades häri, tog han vid riks-

^_„, dagen 1751—52 afsked från kanslipresidentsämbetet. I hans ställe
17ll

utsågs till kanslipresident den lärde och vältalige Änders von

Höpken. Ständerna intogo en medlande ställning mellan konun-

gen och rådet, men förelade konungen en konungaförsäkran, hvil-

ken var lika bindande som Fredrik I:s, och gynnade ingalunda

hofvets planer. — I följd af riksdagens beslut blef den 7tya stilen

enligt gregorianska kalendern gällande äfven för Sverige med året

1753.

' Holstein-Gottorpska ätten, den svenska linien.

Adolf Fredrik,

g. ni. Lovisa Ulrika af Preussen.

Gustaf III, Karl XIII, Fredrik Adolf, Sofia Albertina,

g. m. Sofia Masjdalena af g. m. Hedvig Elisabet t 1803. abbedissa af Quedlin-
Danmark. Charlotta af Holst.-Gottorp burg, f 1829.

I

(Oldenburg).

' GuTtTTlV Adolf, Karl Gustaf^

g. m. Fredrika Dorotea död späd. •
Vilhelmina af Baden.

Gustaf, prins af Sofia Vilhelmina, Två andra döttrar.

Vasa, + 1877. g. m. Leopold af Baden

Karolinii, g. m. Fredrik, storhert. af Baden
kon. Albert af Sachsen. g. m. Louise af Preussen.

Viktoria, g. m. kronprinsen
Gustaf.



257

Spänningen emellan konungen och rådet tilltog för hvarje år,

och häftiga uppträden föreföllo i rådkammaren, då konungen ej

ville foga sig efter rådets flertal. A ömse sidor beredde man sig

till en afgörande kamp vid den riksdag, som sammanträdde 1755. .,,,

Hofpartiet upptog nu striden med Hattarne under ledning af drott-

ningen, grefvarne Brahe och Hård samt lagman Vrangel; men

det visade sig snart, att Hattarne hade en afgjord öfvervigt bland

ständerna. Till landtmarskalk valdes grefve Axel von Fersen,

en lysande ädling och talangfull partiman, som från denna tid

blef Hattarnes egentlige ledare; han hade ett godt stöd i bonde-

ståndets talman Olof Håkansson. Tvisten emellan konungen och

rådet drogs nu under ständernas domvärjo, och dessa afgåfvo den

förklaringen, att konungen ovilkorligen vore bunden af rådets flertal;

det beslöts äfven, att ifall konungen vägrade sin underskrift å

rådets beslut, skulle rådet i dess ställe fa använda en kunglig

namnstämpel. I anledning af ett tumult, som hofpartiet tillstälde

i bondeståndet, nedsattes en ständernas kommission, som hade att

uppspåra och bestraff"a alla stämplingar mot regeringssättet. Som
man visste, att drottningen var själen i dessa stämplingar, beslöt

man att låta henne på ett känbart sätt erfara ständernas makt:

man upptog frågan om de kungliga barnens uppfostran, hvar-

öfver ständerna enligt regeringsformen hade att vaka, man af-

skedade dem, åt hvilka konungaparet anförtrott sina barns hand-

ledning, och förorduade andra i deras ställe. Detta stegrade

drottningens harm; hon beslöt nu att med våld krossa sina mot-

ståndare och drog ej ens i betänkande att söka Rysslands hjelp

dertill. För att skaff'a penningar lät hon utomlands pantsätta en

del af kronjuvelerna.

Emellertid mognade hofvets planer till utförande, flere förslag

uppgjordes till en revolution, och det beslöts ändtligen, att denna

skulle utbryta i hufvudstaden. Den lägre befolkningen och en del

af gardet voro vunna af hofvet; de skulle vid gifvet tecken samla

sig nattetid, med deras tillhjelp skulle hofpartiet göra sig till

herre i hufvudstaden, fängsla rådets och Hattpartiets ledare samt

utlysa en ny riksdag. Men kort före den afgörande stunden röjdes

hela planen af en gardeskorpral; Hattarne under Fersens ledning

vidtogo genast omfattande försigtighetsmått, besatte alla vigtiga

punkter af staden och häktade en mängd personer. Ständernas

kommission kom snart hela sammansvärjningen på spåren, några

O dkner, Sver., Nor. o. Danm. Historia. 6:te tippl. 17
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af de anklagade tvungos genom tortyr att bekänna, och slutet

blef, att grefve Brahe, friherre Horn och sex underordnade per-

soner enligt kommissionens dom halshöggos, hvarjämte ett stort

antal personer dömdes till lindrigare straff; Vrangel och Hård hade

i tid räddat sig genom flykten. Sjelfva drottningen A-ar nära att

blifva antastad af de förbittrade Hattarne, men man nöjde sig

med att låta presterna gifva henne en skarp förraaning. Konun-

gen måste till ständerna afgifva en skriftlig förklaring, att han

varit förledd af onda rådgifvare, och godkände en af ständernas

utskickade föreläst akt, som innehöll, att om han fortfore i sitt

förra uppsåt, skulle ständerna se sig nödsakade att skilja honom

ifrån kronan. Sålunda ändade detta illa ledda revolutionsförsök

,^rf> med hofvets förödmjukelse och konungamaktens ytterligare för-

nedring, 1756.

Pommerska kriget och Hattarnes fall.

Medan ständerna ännu voro samlade, utbröt det stora euro-

peiska krig, som kallas det sjuåriga (1756). Sverige var i början

neutralt och utrustade tillsammans med Danmark en eskader för

att skydda de båda staternas sjöfart; men snart sökte Frankrike

indraga Sverige i kriget under löften om stora subsidier och Pom-

merns återvinnande. Regeringsformen föreskref, att anfallskrig ej

fick börjas utan ständernas samtycke; det oaktadt beslöt rådet pä

.7-7 eget bevåg och mot konungens önskan att förklara Preussen

krig. Sverige sällade sig alltså till Fredrik den stores många

fiender, men det skördade deraf hvarken vinst eller ära. Under

loppet af fem år deltog Sverige i sjuåriga kriget med en fältarmé

af omkr. 15,000 man; flere generaler försökte sin lycka, deribland

A. Ehrensvärd, under hvars befäl flere vackra bedrifter utfördes;:

men i det hela uträttades föga, ty Sveriges tillgångar i folk och

penningar voro otillräckliga, och partiväsendet inverkade förlamande

på krigsrörelserna. Med det fasta Stralsund till stödjepunkt ryckte

Svenskarne fram i fiendens land, medan denne var upptagen på

andra håll, men de drogo sig vanligen tillbaka, då en större preus-

sisk styrka nalkades.

Det pommerska kriget, olagligt begyndt och fördt utan heder,,

bidrog i hög grad att försvaga det herskande partiets makt och

anseende bland folket. Dertill kom, att Hattarne, sedan de bl ifvit
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allrådande, ej kunde bevara endrägten i sitt eget parti, utan sön-

drades af personliga tvister både i rådkammaren och vid riks-

dagen. När 1760—62 ars riksdag sammanträdde, stod Hattar-

nes välde på svaga fötter, medan deremot hofvet började åter

vinna inflytande. För att afvända den hotande stormen, sökte

Hattpartiet närma sig hofvet; en försoning kom till stånd emellan

dem och genom hofvets bemedling äfven emellan Hattar och Mös-

sor. En frukt häraf blef separatfreden med Preussen, som under jy^n

enskild bemedling af drottningen slöts i Hamburg 1762, utan vinst

eller förlust i landområde.

Den emellan partierna slutna förlikningen var föga uppriktig,

i synnerhet å Mössornas sida, hvilka nu kände sig öfverlägsna

och längtade att få hämnas på sina motståndare. De understöddes

på det kraftigaste af sina gynnare bland de utländska makterna,

nämligen Ryssland, som nu beherskades af Katarina II, och Eng-

land, med hvilka snart förenade sig äfven Preussen och Danmark.

Hattarnes tid var nu förbi: vid 1765—66 års riksdag kom veder- yier

gällningen för deras många synder. Genom sina båda lättsinniga

och misslyckade krig och sitt ohejdade slöseri med statens medel

till fördel för det herskande partiet hade Hattarne ökat rikets

skuld till 60 millioner daler s. m. ^; penningväsendet var i sådan

oreda, att banksedlarne småningom sjunkit till omkring halfva

värdet, ja, ännu lägre. Dessa missbruk hade endast genom det

rådande hemlighetsmakeriet och partiegennyttan kunnat fortgå så

länge utan rättelse; nu lades de skoningslöst i dagen af det vid

riksdagen herskande Mösspartiet, och skarpa botemedel tillgrepos

mot det onda. Sju medlemmar af Hattrådet aflägsnades, och

Mössor sattes i deras ställe. Sekreta utskottets makt inskränktes.

Den fria yttranderätten, som dittills blifvit godtyckligt våld-

förd, betryggades genom en iryckfrilxetsjörordning, hvilken utfär-

dades efter riksdagens slut (1766), den första i sitt slag i Sveriges

historia. Sjelfva styrelsesättet blef oförändradt, ja, det befästes

ytterligare genom nya garantier.

Mössor och Hattar ömsom rådande.

Det parti, som 1765 kom till makten, var mycket olika de

Mössor, hvilka blifvit störtade 1738 såsom anhängare af Arvid

' 60 mill. dal. silfvermynt skulle egentligen motsvara 20 mill. rdr specie,
men det verkliga värdet var i följd af växelkursen vida mindre.
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Horns statskonst. Mösspartiet hade undergått stora förändrin-

gar både till sammansättning och grundsatser. Det hade numer

sitt förnämsta stöd i de ofrälse stånden, medan Hattarne hade sin

egentliga styrka i riddarhuset. Mössorna, som fordom velat grund-

lägga en sjelfständig och fosterländsk statskonst, stodo nu i bero-

ende af de utländska makterna, i synnerhet Ryssland, och lydde

deras minsta vink. Med Ryssland, England och Danmark kom

Sverige nu på den förtroligaste fot: till Rysslands behag afbrötos

Ehrensvärds arbeten för Finlands försvar, och kronprinsen Gustaf

förmåddes att mot sin egen och sina föräldrars önskan äkta den

danska prinsessan Sofia Magdalena. Deremot upphörde den gamla

vänskapen med Frankrike. Det franska hofvet indrog derför sina

subsidier och beslöt att ändra politik i sitt förhållande till Sve-

rige: det ville nu återställa en stark konungamakt, såsom det enda

medlet att göra Sverige enigt och starkt, och Hattarne lofvade att

dertill medverka. Det erfordrades ej stora ansträngningar att

störta Mössorna, ty dessa störtade sig sjelfva genom felsteg i den

inre hushållningen. Deras grundsatser voro i flere afseenden

sunda: de ville göra omfattande besparingar, afbetala riksskulden,

anställa räfst med missbruk och underslef, gifva större frihet åt

näringar, jordbruk och handel m. m. Men för att stadga mynt-

väsendet, instälde de alla vidare utlåningar af banken och bör-

jade indrifva dess fordringar, hvarigenom sedelstocken skulle min-

skas, till dess sedlarne återgått till sitt ursprungliga värde. Följden

blef, att alla afhöllo sig från penningaffärer och gömde sina sed-

lar, tills dessa finge ett högre värde; och då nu äfven banken var

stängd för lån, så uppkom en allmän penningbrist och stockning

i rörelsen. Det onda förvärrades, då man företog sig att sätta

tvångskurs ^ på bankens sedlar. Ingen ville köpa, egendomarne

föllo i värde till halfva inköpspriset, många blefvo ruinerade, och

det allmänna förtroendet i affärer upphörde. Häraf ledo i första

rummet handel och näringar. Redan förut hade många fabriker,

deribland det stora manufakturverket i Alingsås, fört ett tynande

lif ; nu måste en mängd af dem nedläggas, de dyrbara maskinerna

såldes för vrakpris, arbetarne saknade förtjenst och utvandrade.

Nöden blef stor, i synnerhet i bergslagen, utmätningar och bank-

rutter tilltogo, och en stark jäsning utbredde sig i landet; allmän-

heten visade öppet sitt missnöje med de styrande och med hela

regeringssättet.

^ Tvångskvrs^=&i staten påbudet värde å sedelmynt och andra mynttecken.
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Tillfället var således gynsamt att rikta ett afgörande slag mot

det herskande partiet. Härom rådslogs ifrigt emellan det franska

sändebudet, Hattarnes hufvudraän {Fersen, Ekeblad, Karl Scheffer

m. fl.) och hofvet, inom hvilket kronprinsen nu framträder så-

som den ledande. Man tänkte först på att med Frankrikes bi-

stånd genomföra en våldsam förändring af regeringssättet, men

ändtligen beslöts, att man endast skulle tvinga rådet att utlysa

en urtima riksdag. Rådet uppmanades alltså af konungen att

genast sammankalla ständerna, men det vägrade länge att sam-

tycka dertill. Slutligen i dec. 1768 uppträdde Adolf Fredrik, jr^gj

åtföljd af kronprinsen, i rådet och förklarade, att han för afhjel-

pande af den allmänna nöden fordrade riksdags utlysande, och att

han, tills detta skedde, nedlade sin kungliga myndighet.

Det var kronprinsen, som förmått sin fader till detta steg; han

styrkte honom att framhärda i sin föresats och begaf sig i egen

person till hufvudstadens kollegier och myndigheter, för att till-

kännagifva dem konungens beslut. Nu uppstod i Stockholm en

allmän villervalla; ämbetsverken förklarade sig i saknad af laglig

öfverhet ej kunna fortsätta sina arbeten, det lägre folket kom i

rörelse, och rådet fruktade för sin säkerhet. Slutligen, sedan landet i

sex dagar varit utan konung, måste rådet gifva efter, och stän-

derna kallades att sammanträda i Norrköping.

De förbundna främmande makterna g.iorde stora ansträng-
^ygg

ningar för att uppehålla Mössornas välde vid riksdagen i Norr-

köping 1769, men alla deras ränker och penningutdelningar voro

fruktlösa; Hattarne fingo stor öfvervigt vid riksdagen. Mössrådet

stäldes till rätta för sitt beteende och biet till större delen af-

skedadt. Derpå flyttades riksdagen till Stockhohn. Nu uppgjordes

en plan att förbättra statsskicket och stärka konungamakten genom

att återgå till 1720 års oförändrade regeringsform, men detta för-

slag behagade ej alla Hattar och blef derför förkastadt. Hofvet

fann sig äter sviket i sina förhoppningar; det hade af den sista

partihvälfningen ingen annan fördel, än att ständerna åtogo sig

konungaparets skulder och anslogo medel till de kunglige prin-

sarnes utländska resor. För öfrigt blef Mössornas hushållsplan

kullkastad, banken öppnades åter för lån, och tvångskursen på

dess sedlar upphäfdes.

Det egentliga målet för kronprinsens resa var Frankrike, dit

han, åtföljd af sin yngste bror, afreste i slutet af året 1770. Han

hade ej länge vistats i Frankrikes hufvudstad, då han öfver-
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raskades af underrättelsen om sin faders död. I febr. 1771 träf-

fades Adolf Fredrik af ett slaganfall, som inom kort gjorde slut

\11\V^ hans lif. Han efterlemnade fyra barn: sönerna Gustaf, Karl

och Fredrik Adolf samt dottern Sojia Albertina.

Återblick på frihetstiden.

Det statsskick, som under den s. k. frihetstiden var rådande i

Sverige, var i sjelfva verket ej monarkiskt, utan republikanskt.

Statsmakten tillhörde odelad rikets ständer, medan rådet och konungen

blott voro verkställare af ständernas beslut. Härmed följde först alla

de olägenheter, som pläga vidlåda det republikanska styrelsesättet, näm-

ligen regeringsmaktens svaghet, ständiga partistrider och det för till-

fället rådande partiets tyranni mot olika tänkande. Dessa brister för-

värrades i Sverige genom särskilda omständigheter; sådana voro konun-

garnes oduglighet, ståndssplittringen, sekreta utskottets maktfullkomlig-

het samt hemlighetsmakeriet med de offentliga ärendena. Följderna af

allt detta trädde ej tydligt i dagen förr än vid p artihvälfningen 1738,

men de utvecklade sig sedan så mycket hastigare; de voro: förföljelser

och skräckvälde å ena sidan, mannamån och partibelöningar å den andra,

krig lättsinnigt och af hemliga partiskäl jiåbörjade samt lamt och olyck-

ligt förda, en vacklande utrikes politik och ett nesligt beroende af främ-

mande makter.

I början af frihetstiden utgjorde ännu konungamakten och

rådet en motvigt mot ständernas envälde, men redan 1723 var det

slut med den förras inflytande, och efter 1738 gick det snart på samma
sätt med rådet. Konungamaktens försök att återtaga, hvad som gått

förloradt, ledde endast till nya inskränkningar, och de bemödanden,

som vid frihetstidens slut gjordes att återställa rådets myndighet, hade

ingen framgång. Slutligen blef det svårt att finna lämpliga personer,

som ville mottaga det maktlösa och dock farliga rådsämbetet. Det var

ej nog med att ständerna genom sina fullmäktige förde underhandlingar

och slöto fördrag med främmande makter, förfogade öfver krigsmakten

samt gåfvo order åt statens tjenstemän — de upptogo äfveu till gransk-

ning alla enskildheter i statsförvaltningen, mottogo klagomål öfver

tjenstetillsättningar o. s. v. Ännu värre var det missbruket, att stän-

derna, under påstående att lagstiftaren stode öfver och ej under lagen,

godtyckligt ingrepo i rättsskipningen och satte sina kommissioner i

stället för landets lagliga domstolar; deraf följde spionerier, pinliga

förhör, orättvisa domar, politiska mord, och aktningen för lag och rätt

försvagades.

Det var så långt ifrån, att det stora flertalet af folket gillade stän-

dernas envälde och partiväsendet, att det tvärtom längtade efter slut
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derpå. De fyra stånden utgjorde ej numer såsom förr liela natio-

nen; det fans numer klasser, som ej voro inrymda inom något af stån-

den, och dessa senare, i stället för att upptaga andra medborgare-

klasser, slöto sig allt ensidigare inom sig. Men ej ens emellan de

fyra stånden var enigheten betryggad eller makten jämt fördelad. Bonde-
ståndet var så godt som uteslutet från inflytande och derför benäget

för regeringssättets förändring. Inom de tre högre, maktegande stån-

den utgjorde det stora flertalet ämbetsmän, hvilka derför voro den
herskande klassen i samhället. Men äfven bland dessa fans en skilnad

i makt och intressen emellan frälse och ofrälse; adeln var det in-

flytelserikaste ståndet, men blef slutligen föremål för de ofrälse stån-

dens afund och hat och var nära att af dem öfverflyglas.

Den missriktning, som Sveriges statsskick sålunda fått, sträckte

sina verkningar till alla delar af sarahällslifvet, men de bedröfligaste

af dessa verkningar voro partiandan och bestickningsväsendet.
Partiandan inträngde i det enskilda lifvet, söndrade sinnena och för-

bittrade sammaulefnaden; det gick så långt, att de politiska troslärorna

förkunnades från predikstolarne och inpräglades hos den studerande

iiugdomen, ja, partiyran förmådde till och med nedtysta hederns röst i

krigarnes hjertan, så att ofticerarne i fält mot rådets förbud öfvergåfvo

sina fanor och skyndade till riksdagen. Ännu förderfligare var det

öfverhandtagande bestickningsväsendet. Partierna belönade sina anhän-

gare med tjenster, understöd och förmåner; många af landets offentliga

män, rådsherrar, ämbetsmän och riksdagsmän, stodo i främmande mak-
ters sold och läto af dem leda sig. Ofantliga suramor utdelades vid

hvarje riksdag af de utländske ministrarne, och bestickningen började

utbreda sig öfver hela riket, äfven emellan riksdagarne. Somliga togo

penningar från flere håll eller öfvergingo för penningar från det ena

partiet till det andra. Det såg ut, som om fosterlandskärlek, heder

och blygsel voro på väg att utplånas i svenska mäns hjertan.

Men för alla dessa missförhållanden och fel får man ej glömma de

stora förtjeuster om Sveriges inre utveckling, som tillkomma

frihetstiden och hennes män. Dit hör i första rummet utbildningen

af riksdagens former och verksamhet, hvarigenom det parlamentariska^

lifvet i Sverige kom att intaga en hög ståndpunkt; vidare infördes en

noggrann ordning för regeringsmaktens utöfning och garantier mot hennes

missbruk — allt förbättringar, som blefvo till gagn för framtiden.

Vidare hade partistriderna det goda med sig, att de framkallade lif och

täflan, nya tankar och väckelser på alla områden, fosterländska och fri-

sinnade sträfvanden af flere slag. Det fria statsskicket och den långa

fredstiden i förening kallade stora krafter till lif och verksamhet. Att

dessa krafter stundom förspildes genom en felaktig riktning, hafva vi

sett inom närings- och penningväsendet. Så mycket större var fram-

gången på de lärda och vetenskapliga idrotternas bana, och äfven inom
vitterheten började emot slutet af frihetstiden ett nytt lif alt vakna.

' Pa7-lamentarisk = som rör folkförsamlineen och heunes verksamhet.
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2. Gustayianska tiden.

Gustaf III.

1771—1792.

Arfprinsen Gustafs födelse den 13 jan. 1746 helsades med
stort jubel af svenska folket, som gladde sig åt hoppet att åter

se en infödd konung på tronen. Hans första handledning anför-

troddes åt Tessin såsom guvernör och Dalin såsom lärare, hvilka

dock snart nedlade sina befattningar. Hans uppfostran fick ej

fortgå i lugn och ro, utan stördes genom inblandning dels af hans

nyckfulla, obetänksamma moder, dels af rikets ständer, hvilka vid

1756 års riksdag afskedade hans förre uppfostrare och utnämde

nya; riksrådet Karl Scheffer blef nu hans guvernör. Den unge

prinsen egde ovanliga snillegåfvor och inhämtade med stor lätthet

allt, hvad man förstod att intressera honom for; han hade ett

sinne mottagligt för alla intryck, en spelande inbillningskraft och

en liflig känsla för det stora och ädla, men kanske ännu mer for

det sköna och lysande. Hans uppfostran var ej bygd på religiös

grundval; ringaktning för religionen hörde till tidens anda. Gustaf

III:s ungdom inföll i en tid af söndring, ränker och partiväsen;

omgifven af sina föräldrars fiender, måste han tidigt vänja sig att

noga vaka öfver sina ord och handlingar, att förställa sig och på
omvägar nå sitt mål. Fosterlandet och dess stora minnen lärde han

att varmt älska, han brann af begär att återställa det gamla

svenska konungadömet i all dess glans, men hyste ett djupt miss-

troende till råd och ständer, hvilka han såg blott i deras för-

nedring.

Partiernas sista strider. Statshvälfningen och dess följder.

Sverige har sällan befunnit sig i ett vådligare läge än vid den

tid då Gustaf 111 uppsteg på tronen, och det oaktadt fred rådde på
alla sidor. Sveriges grannar, Ryssland, Preussen och Danmark, hade

sammansvurit sig till dess förderf och genom hemliga fördrags-

artiklar lofvat hvarandra att upprätthålla sjelfva roten till Sveriges

vanmakt, dess författning, ja, de utfäste sig att gripa till vapen, i
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fall det bestående statsskicket kullkastades (1769). Man tilläm-

nade således Sverige samma öde, som det olyckliga Polen, hvilket

förtrycktes af sina grannar och redan 1772 undergick den första

delningen. Gustaf III såg den hotande faran och var besluten

att våga allt för att rädda fosterlandet ur förderfvet. Redan så-

som kronprins samlade han omkring sig en krets af sansade foster-

landsvänner af hof- och hattpartierna, och under vistelsen i Paris

försäkrade han sig om Frankrikes kraftiga understöd med råd och

penningar. Han återkom till Sverige kort innan ständerna sam- .-^,

mankommo till den märkliga riksdagen 1771—72. Mössorna

hade vid valen skaffat sig öfvervigt i de ofrälse stånden, och en

ny partikamp förestod alltså. Förgäfves åvägabragte konungen

ett slags försoning emellan Mössornas och Hattarnes ledare och

uppmanade ständerna i vältaliga ordalag till endrägt — partihatet

och splitet blefvo värre än någonsin. Först tvistade adeln och de

ofrälse stånden med mycken bitterhet om konungaförsäkran och

de adliga privilegierna; den förra underskref konungen utan att

läsa den och blef derpå krönt. Mössorna fingo nu öfverhand i

alla stånden och genomdrefvo på våren 1772, att Hattrådet af-

skedades och ersattes af Mössor. Partiyrau tilltog derefter allt

mer; de gamla partierna började upplösas, de ofrälse stånden

spelade herrar, dock utan att kunna förlikas sins emellan, och af

fruktan för deras öfvermakt kastade sig en stor del af det adliga

Hattpartiet i hofvets armar. Råd och ständer ådrogo sig allmän-

hetens förakt, ty rådsherrarne voro sålda till Ryssland och lydde

den ryske ministerns vink, ständerna leddes af samvetslösa parti-

män, som blott tänkte på att förfölja och plundra sina motstån-

dare. Förvirringen hade nått sin höjdpunkt — men då nöden var

som störst, var hjelpen närmast.

Den unge konungen hade länge umgåtts med revolutions-

planer, men tvekat att sätta dem i verket, då en ny plan före-

lades honom af den djerfve, tilltagsne öfverste Jakob Magnus
Sprengtporten samt den sluge öfverjägmästaren Johan Kristoffer

Tall. Enligt denna plan skulle samtidigt resning utbryta i Fin-

land och i Skåne och konungens anhängare från båda hållen

komma honom till hjelp. Härtill gaf konungen sitt samtycke.

Sprengtporten begaf sig till Finland, gjorde sig till herre på Svea-

borgs fästning och i större delen af landet samt afseglade med en

liten truppstyrka till Stockholm. Men han uppehölls på vägen af

motvind och kom ej till Sverige förr än statshvälfningen redan var
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fullbordad. Den utbröt först i Kristianstad, hvarest Toll lycka-

des med tillhjelp af kapten Hellichius förmå garnisonen till res-

ning. Vid underrättelsen härom lät prins Karl, som befann sig i

Skåne, sammandraga dervarande trupper och tågade mot Kristian-

stad, liksom för att undertrycka upproret. Rådet och ständerna

Aådtogo genast kraftiga åtgärder för att qväfva resningen; de miss-

tänkte, att konungen hade del deri och voro betänkta på att för-

säkra sig om hans person. Då beslöt Gustaf i samråd med sina

förtrogna att på egen hand genomföra statshvälfningen i huf-

J770
vudstaden. Den 19 augusti på förmiddagen red konungen först

till arsenalsgården och åsåg exercisen; derpå återvände han gående

till slottet, åtföljd af vaktparaden och en stor skara officerare.

Vid framkomsten samlade han officerarne omkring sig i högvakten

och höll till dem ett kraftigt, bevekande tal, som slutade med de

orden: »Viljen I följa mig, såsom edra förfäder följde Gustaf Vasa

och Gustaf Adolf, så vill jag våga mitt lif för eder och fädernes-

landets räddning.» De fleste af de närvarande lofvade sitt bistånd

och svuro ny trohetsed, så gjorde äfven soldaterna på borggården;

derpå stängdes slottsportarne, och det församlade rådet arrestera-

des. Derefter begåfvo sig Gustaf III och hans följe ut i staden, till

häst och med hvita bindlar om armen; konungen talade till fol-

ket, som under fröjderop följde honom, han tog ed af trupperna

och magistraten, lät besätta tullar och vigtiga platser samt arre-

stera de farligaste af riksdagsmännen. Inom några timmar var

statshvälfningen fullbordad och det utan den ringaste blodsutgju-

telse. — Den 21 augusti infunno sig ständerna enligt kallelse på

rikssalen. Klädd i sin kungliga skrud intog konungen tronen och

höll till ständerna ett tal, fullt af lif och kraft, hvari han skil-

drade fäderneslandets förnedring och fara samt lofvade återställa

Sveriges gamla statsförfattning. Derpå blef en ny regeringsform,

som konungen författat, uppläst samt med trefaldiga jarop af stän-

derna antagen och besvuren. Konungen aflade en ny konunga-

försäkran och förklarade det för sin största ära att vara den

förste medborgaren bland ett fritt folk. Sedan han afskedat det

gamla riksrådet och utnämt ett nytt samt låtit ständerna skynd-

samt afsluta sina förhandlingar, upplöste han riksdagen. De

fängslade lösgåfvos, ingen förföljelse eller bestraftning förekom,

de gamla partinamnen Hattar och Mössor förbödos. Det för-

flutna skulle vara glömdt, försoning och endrägt var konungens

lösen.
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Sällan liar en statshvälfning blifvit utförd med så ringa medel

och dock med så fullständig framgång som denna. Detta visar

bäst, att frihetstidens styrelsesätt ej längre egde landets förtro-

ende, och att det stora flertalet af folket gillade hvad som skett.

Öfver hela Sverige helsades statshvälfningen med glädje; Gustaf

III blef nationens hjelte, föremål för dess kärlek och beundran,

och man kunde ej nog prisa hans snille och mod, hans mildhet

och hofsamhet; hans rykte flög öfver hela Europa.

Det är Gustaf III:s evärdeliga ära att hafva räddat sitt fäder-

nesland från moralisk förnedring och politisk träldom. Det nyss

så sjunkna Sverige reste sig åter ur sitt förfall, det framstod ännu

en gång, såsom i forna dagar, enigt och sjelfständigt under ledning

af en fosterländsk konung. Men den åten-unna sjelfständigheten

hotades i början af stora faror. Sveriges vrångsinta grannar sågo

med harm det säkra rofvet ryckas sig ur händerna och beredde

sig att med vapenmakt tillintetgöra det nya statsskicket. Fredrik

II i Preussen tillskref sin systerson hotande bref, ryska kejsarin-

nan sammandrog trupper vid den finska gränsen, och Danmark

företog rustningar i Norge. Gustaf III lät dock ej skrämma sig,

han vidtog kraftiga försvarsanstalter och beredde sig att med

Frankrikes bistånd bjuda sina mäktiga fiender spetsen. Stor

men lade sig småningom i följd af konungens mod och gynsamma

yttre förhållanden. Faran var för tillfället aflägsnad och Sveriges

nya statsskick betryggadt.

Den lyckliga tiden af Gustaf IIIis regering.

Konung Gustaf III hade ett behagligt yttre: till växten var

han medelstor och fint bygd, han hade ett vackert, ehuru något

qvinligt utseende, en hög panna, stora och blixtrande blå ögon.

Han egde en ovanlig förmåga att intaga menniskor genom ett älsk-

värdt och förbindligt väsen och har derför blifvit kallad »tjusar-

konungen». Stor vän af Frankrikes bildning och seder införde han

vid sitt hof det fina och belefvade umgängessätt, den qvicka och

lekande samtalston, som utmärkte Frankrikes högre kretsar. Gustaf

IILs hof blef ett hemvist för snillet och behagen, för det fina

vettet och det glada sällskapslifvet. Men dermed förenade sig

tyvärr mycken njutningslystnad, ytlighet och flärd. Förhållandet

emellan konungahusets medlemmar var ej det bästa; konungen
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kunde ej komma öfverens med sin anspråksfulla, häftiga moder,

som ofta tillstälde ledsamma uppträden, de kungliga syskonen

drogo ej häller jämt, och emellan konungen och hans gemål rådde

länge köld och söndring. Slutligen åvägabragtes försoning emellan

de kungliga makarna, och deras äktenskap välsignades genom

kronprinsen Gustaf Adolfs födelse.

Den tid, i hvilken Gustaf III lefde, var en orolig och upp-

rörd tid. Ett jäsande missnöje spordes flerestädes i Europa, och

folken suckade under bördan af inrotade missbruk. Snillrika tän-

kare och författare gisslade de fördomar, som rådde inom stat

och kyrka, och påyrkade förbättringar deri; deras ord funno gen-

ljud öfver hela Europa, ja, sjelfva furstarne hänfördes deraf och

skyndade att tillämpa de nya samhällsförbättrande lärorna. Afven

Gustaf III var intagen af dessa tidens idéer, äfven han ville gälla

för en filosof på tronen och ifrade varmt för upplysning och

reformer. En af Gustafs första åtgärder var förbud mot an-

vändning af tortyr. Den besticklighet och vald, som under parti-

tiden inrotat sig bland domare och ämbetsmän, stäfjades genom
allvarliga räfster. En ny hofrätt för nordliga Finland inrättades

i Vasa. Den fria yttranderätten stadgades genom en ny tryck-

frihetsförordning. De band, som fjättrade handel och näringar,

lossades i enlighet med de nya åsigter om välmågan, som på den

tiden började framträda i Europa. Spanmålshandeln i riket fri-

gafs. Den vigtigaste åtgärden var dock myntväsendets ordnande,

en reform som genomfördes af Johan Liljencrants, statssekreterare

för finansärenden. Genom ett utländskt silfverlån, som konungen

anskaff'ade, och andra åtgärder sattes banken i stånd att inlösa

sina gamla sedlar, hvilka dock enligt den gängse kursen ned-

sattes till hälften af namnvärdet; rikets mynt räknades derefter

endast i silfver och i riksdaler specie, skillingar och runstycken.

tnnn Denna myntreglering (realisation) tog sin början med år 1777.

Genom denna skickligt utförda myntbestämning kom silfver i om-
lopp, det blef stadga i penningväsendet, och näringarna kunde

åter uppblomstra.

I rikets inre styrelse var konungen enligt den nya regerings-

formen af 1772 så godt som allrådande. Regeringsformen var i

många stycken sväfvande och obestämd, för att lemna så mycket

större utrymme åt konungens personliga verksamhet. Rådet,
som endast ansvarade inför konungen, saknade regelmässigt in-

flytande på riksärendena, hvilka konungen mest afgjorde tillsam-
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mans med statssekreterarne och några förtrogna. Konungens för-

nämste rådgifvare under den första tiden voro bröderna Karl och

Ulrik Scheffer, af hvilka den senare var kanslipresident, samt

Liljencrants. Äfven ständernas makt var enligt regeringsformen

ganska kringskuren: de egde väl andel i lagstiftningen, men deras

bevillningsrätt var ofullständig, då de ej hade rätt att samman-

komma på bestämda tider, ej häller hade någon egentlig kontroll

öfver statsmedlens användning. Deremot hade konungen bundit

sina händer i utrikes ärenden, ty han egde ej rätt att begynna

anfallskrig utan ständernas samtycke.

När ständerna hemförlofvades 1772, hade Gustaf III sagt sig

vilja återse dem efter sex år, och i enlighet härmed kallades de tn-io

till riksdag i Stockholm 1778. Ständerna stodo fadder åt den ny-

födde kronprinsen, de voro vid det bästa lynne och täflade i att visa

konungen sin tacksamhet och sitt underdåniga nit. De antogo till

större delen konungens lagförslag, hvilka gingo ut på att förmildra

strafflagens hårdhet och inskränka dödsstraffet. På ständernas be-

gäran stadgade konungen några år derefter fri religionsöfning för in-

flyttade utländingar; äfven Judarne fingo nu vissa borgerliga

rättigheter.

Det vänskapliga förhållandet till grannstaterna hade små-

ningom blifvit återstäldt, men blott till det yttre: Ryssland och

Danmark fortforo att vara afvogt sinnade. För att blidka och

vinna kejsarinnan Katarina, ^orde Gustaf III ett personligt besök

i Petersburg. I den stora kampen emellan England och dess

nordamerikanska kolonier lyckades han bevara Sveriges neutra-

litet; en örlogsflotta utrustades för att skydda den svenska handels-

flaggan mot de krigförandes, i synnerhet Englands, kaperier, och

för samma ändamål ingick Sverige 1780 med Ryssland och Dan- j^nA

mark den väpnade neutraliteten, som var till stort gagn för

Sveriges sjöfart. Genom denna skickliga politik förvärfvade Gustaf

III åt Sverige Europas aktning och återstälde dess sjunkna an-

seende; den svenska handeln uppblomstrade, silfvertillgången i ban-

ken ökades hastigt, och myntreformen betryggades.

Början till missnöje och opposition. Resor och krigsplaner.

Redan i slutet af 1778 års riksdag visade sig tecken till miss-

nöje med Gustaf III:s styrelsesätt. Detta missnöje ökades under
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de följande åren af flere anledningar; den förut afgudade konun-

gen blef föremål för mycket klander, det bildade sig efterhand ett

oppositionsparti bestående både af Mössor och Hattar, både af

forna vänner och motståndare.

Den första anledningen till missnöjet låg i bran vins brän-
ningen. Under frihetstiden hade en svår osed inrotat sig i lan-

det, i synnerhet bland allmogen, nämligen omåttlig tillverkning

och förtäring af bränvin. Strax efter statshvälfningen hade konun-

gen, för att lindra nöden och sädesbristen, förbudit all bränvins-

bränning. Men när årsväxten åter blef riklig, beslöt han att åter-

upptaga bränningen och att drifva den för kronans räkning genom

kronobrännerier. Detta gjorde han hufvudsakligen för att skaffa

staten ökade inkomster. Men häri missräknade han sig alldeles;

företaget medförde tvärtom stora förluster för kronan. Ännu värre

var, att dryckenskapslasten tilltog i landet. Allmogen var för-

bittrad derför att den ej fick såsom förr bränna till husbehof, och

oroligheter utbröto i flere trakter. Borgerskapet var missnöjdt

öfver den friare näringslagstiftning, som Gustaf III infört; pre-

sterna klagade öfver missbruket, att presterliga tjenster ofta bort-

gåfvos för penningar (»pastoratshandeln»); de ofrälse i allmänhet

härmades deröfver, att adeln vid befordringar och eljest gynnades

framför andra. Adeln kunde ej glömma, att Gustaf III beröfvat

ståndet dess forna makt och inflytande. Och ändtligen hördes

bland alla samhällsklasser klagomål öfver konungens egenmäk-

tiga styrelse, hans misshushållning samt böjelse för yppighet

och nöjen, hans kostsamma utländska resor och äfventyrliga

krigsplaner.

Vid statshvälfningen hade Gustaf III mottagit en stor riks-

gäld, men det mesta deraf var skuld till banken, och denna blef till

större delen afskrifven. Snart började dock riksskulden åter stiga, och

flere utländska lån måste upptagas, oaktadt statsinkomsterna voro

betydligt ökade samt flere millioner riksdaler inflöto från Frank-

rike i subsidier. De franska subsidierna voro beviljade till åter-

upprättande af Sveriges försvarsväsen, och dertill användes ock

en stor del deraf. Både armén och fästningsverken sattes i ett

bättre skick. At flottan egnades dock mesta omsorgen : under led-

ning af generalamiralen Trolle och skeppsbyggmästaren Chapman

uppväxte snart en aktningsbjudande örlogsflotta, och äfven skär-

gårdsflottan var stadd i rask tillväxt. Ett annat föremål för

Gustaf III:s intresse, som tärde på statskassan, var den sköna



271

konsten: betydliga summor nedlades pä byggnadsföretag, konst-

verk m. m. Men statsinkomsterna blefvo ej alltid såväl använda;

de förslösades ej sällan på tom ståt och hoflyx: skådespel, maske-

rader och lustbarheter af alla slag aflöste hvarandra vid Gustaf

III:s lysande hof, och detta lif, som åtföljdes af mycken flärd

och lättfärdighet, kunde ej undgå att inverka ofördelaktigt på

hela landet.

Dertill kom Gustaf III:s vidtutseende utrikes politik. Gu-

staf var intagen af samma oroliga förstoringsbegär, som rådde

bland den tidens regenter, och beslöt att utvidga sitt välde på

Danmarks bekostnad. Det var ett af Gustafs önskningsmål att

skilja Norge från Danmark, och en plan uppgjordes att genom

ett plötsligt anfall på Köbenhavn tvinga Danmark att afstå Norge

till Sverige. Men den ryska kejsarinnan gjorde genom sina hotel-

ser denna plan om intet; förhållandet till Ryssland hade åter blif-

vit spändt. — Af Gustaf IILs utländska resor var italienska

resan den, som upptog längsta tiden (178.3—84). Sedan konungen

först besökt Italien och beundrat konstens der samlade mäster-

verk, tog han hemvägen öfver Frankrike, hvarest han mottogs

med stor utmärkelse och afslöt med Ludvig XVI ett hemligt

fördrag, som tillskyndade Sverige ökade subsidier. Derjämte

blef den franska ön S:t Bartlielemy i Vestindien öfverlåten åt

Sverige.

Den italienska resan föranledde en ny utvidgning af det kung-

liga allenastyrandet. Rådet hade under konungens frånvaro ej

mycket att säga; största makten uppdrogs åt en hemlig krigs-

kommission, som styrdes af den sluge, energiske Toll. Utrikes

ärendena leddes ej längre af den försigtige Ulrik SchefFer; denne

hade nyss tagit afsked, och äfven Liljencrants trädde snart till-

baka. Yngre rådgifvare tillvunno sig konungens gunst: sådana

voro, utom Toll, den qvicke, smidige Elis Schröderheim, den djerfve,

ärelystne Gustaf Maurits Armfelt, den lärde Nordin, den snill-

rike, rådige Vallqvist, af hvilka de båda senare voro prester och

efter hvarandra förestodo kyrkoärendena.

Det missnöje, som af flere anledningar utbredt sig bland

folket, stegi'ades genom den svåra missväxt, som i några år hem-

sökte landet. Der var derför i en ogynsam tidpunkt, som konun- _„„

gen 1786 åter sammankallade ständerna till riksdag. Mot-

ståndspartiet hade nu fått vind i seglen och drog större delen af

riksdagen med sig. Ständerna visade misstroende till konungens
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afsigter och afslogo flere af hans förslag; de åtogo sig bevilluingen

endast för fyra år samt besvärade sig öfver flere af Gustafs sty-

relseåtgärder, t. ex. kronobrännerierna, de inskränkningar han gjort

i tryckfriheten, m. m. I spetsen för motståndet gick adeln, ledd

af den gamle partichefen Fersen. Under ömsesidigt missnöje upp-

löstes riksdagen, och konungen sade sig ej på lång tid behöfva

sammankalla ständerna.

Gustaf III var ömtålig om sin makt och van vid folkgunst;

han kände derför en djup förtrytelse öfver ständernas beteende,

som han ansåg för otacksamhet och en början till nya partistrider.

Han visste äfven, att flere af de missnöjde ville återställa den

gamla författningen och dertill önskade Rysslands hjelp. I syn-

nerhet var Finland skådeplats för farliga stämplingar, hvilka

leddes af den djerfve ränksmidaren Göran Sprengtporten, som öf-

vergått i rysk tjenst; han och hans vänner arbetade på att skilja

Finland från Sverige. Då nu Ryssland understödde dessa planer,

måste det förr eller senare komma till ny kamp emellan Sverige

och Ryssland. Gustaf III hade länge beredt sig härpå och vän-

tade blott på ett gynsamt tillfälle. Ett sådant yppade sig, då

Ryssland invecklades i krig med Turkiet (1787). Gustaf beslöt

genast att ej försumma tillfället; hans lifliga inbillningskraft före-

speglade honom lysande segrar, hvilka skulle återgifva honom folk-

gunsten, stärka hans makt och upphjelpa hans förstörda drätsel.

Han sökte först skilja Danmark från det ryska förbundet, men för-

gäfves. Äfven underhandlade han med Turkiet, England och

Preussen; men i sin otålighet afvaktade han ej slutet af dessa

iyrn underhandlingar, ej häller rustningarnas fullbordan, utan beslöt öf-

verraska fienden oförberedd och begaf sig på sommaren 1788 med

krigshären till Finland.

Ryska kriget och den andra statshvälfningen.

Då konungen ej hade rätt att börja anfallskrig utan ständer-

nas samtycke, var han angelägen att ej synas vara den anfallande;

han tog till förevändning ett tumult, som uppstod emellan de

svenska och ryska gränsposteringarna, och började derpå kriget. Pla-

nen var, att den svenska flottan under hertig Karl skulle slå den

ryska och landsätta en svensk styrka söder om Kronstadt, hvarpä

Petersburg skulle anfallas från två sidor; det blef en allmän för-
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skräckelse i den ryska hufviidstaden, som var blottad på försva-

rare. Svenska flottan utlopp från Sveaborg och påträffade den

ryska vid ön Högland i Finska viken; striden var het samt ärofull

för Svenskarne och hertig Karl, men den blef oafgjord, och der-

för kunde ej den stora krigsplanen verkställas, I dess ställe be-

slöt konungen att sjelf med landhären ångr\T[>Si Fredrikshamn ; Imn

inryckte öfver gränsen och stod i begrepp att innesluta fästningen,

då ett inom hären utbrytande myteri tvang honom att återtaga.

Det svenska krigsbefälet hade under frihetstiden vant sig vid olyd-

nad och sjelfsvåld; officerskåren var af flere skäl förbittrad på

konungen och ansåg sig ej behöfva lyda honom, då han börjat

krig utan ständernas samtycke. De förnämste ledarne voro några

finska officerare, bland hvilka märkas öfverste Hästesko samt ma-

jorerna Jägerhorn och Klick. Dessa förmådde några af det högre

befälet att skrifva till ryska kejsarinnan och begära fred, och kort

derpå, när den återtågande hären hunnit till ^nja/a, sammanträdde

en mängd officerare och undertecknade en öppen förklaring, att de

ville verka för fred, riksdags inkallande och regeringsformens efter-

lefnad; somliga hyste ännu vidsträcktare planer, såsom att åter-

ställa 1720 års regeringsform, några ville till och med skilja Fin-

land från Sverige. Denna sammansvärjning har blifvit kallad

Anjalaförbundet. I denna svåra belägenhet, hotad till lif och fri-

het, var konungen ett ögonblick nära att förtvifla. Han återvann

dock snart modet, men var villrådig, hvad han borde göra, till dess

underrättelse kom, att Danmark rustade sig till krig — då ut-

ropade han : »jag är räddad», och skyndade i största hast tillbaka

till Sverige.fl

Den finska härens uppförande hade i Sverige väckt en häftig

förbittring, och denna vände sig tillika mot adeln, som ansågs

stå på krigsbefälets sida. Konungen beslöt att vädja till svenska fol-

kets fosterlandskärlek; han begaf sig till Dalarne, uppträdde lik-

som fordom Gustaf Vasa och talade till allmogen på kyrkovallarne.

Han mottogs med hänförelse, hvar han for fram, och skaror af

frivilliga väpnade sig i flere landsorter till fäderneslandets försvar.

Emellertid hade Danskarne frän Norge inbrutit i Bohuslän, de
.„^^

framryckte ända till Göta elf och hotade Göteborg. Konungen

ilade sjelf dit och vidtog kraftiga försvarsanstalter; tillika inblan-

dade sig Englands och Preussens sändebud i striden och förde ett

så hotande språk till den danske befälhafvaren prinsen af Hessen,

Odhner, Sver., Nor. o. Danm. Historia. 6:te uppl. 18
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att denne måste ingå på ett stillestånd, hvilket sedermera förläng-

des och följande år öfvergick till fred.

Genom arméns pligtförgätna beteende och konungens foster-

ländska uppträdande mot Danskarne hade stämningen i landet

vändt sig till hans fördel; han hade återvunnit sin forna folkgunst

bland de ofrälse stånden och kände sig åter stark genom folkets

kärlek. Nu fann han stunden vara inne att kalla ständerna till

riksdag, på samma gång han lät häkta de förnämste bland Anjala-

._.„ männen. På den riksdag, som sammanträdde i början af år

1789, ville konungen dels förmå ständerna att öfvertaga riksskul-

den, dels skaffa sig den ökade makt, han ansåg sig behöfva för

att qväsa upprorsandan. Nu liksom på Karl XI:s tid begagnade

sig konungamakten af den söndring, som rådde mellan adeln och

de ofrälse stånden, för att genomdrifva sina afsigter. Först be-

gärde konungen tillsättandet af ett hemligt utskott af alla fyra

stånden, med hvilket han kunde rådgöra om medel till krigets

fortsättning. När denna fråga förekom på riddarhuset, yrkade

motpartiet, anfördt af Fersen, Karl de Geer m. fl., att utskottet

borde bindas genom en instruktion; och då landtmarskalken grefve

.Levenhaupt vägrade upptaga detta förslag såsom stridande mot

regeringsformen, blef han förolämpad, och ståndet visade på flere

sätt trots och misstroende mot konungen. Då kallade konungen

ständerna tillhopa på rikssalen, höll till adeln ett ljungande tal

och uppmanade ståndet att bedja landtmarskalken om ursäkt;

slutligen, då sorl och invändningar förnummos, slog han spiran i

bordet och befalde adeln förfoga sig derifrån, hvilket den ock efter

någon tvekan gjorde. Nu erböd konungen de ofrälse stånden

nya förmåner och privilegier samt äskade ett utskott, med hvil-

ket han kunde derom öfverlägga. Inför detta utskott uppläste

han ett tillägg till regeringsformen, benämdt förenings- och

säkerhetsakten, hvilken tilldelade de ofrälse nya förmåner, men
tillika gjorde konungen nästan enväldig. För att kunna genom-

drifva denna akt, tog konungen nu det våldsamma steget att

häkta motpartiets ledare bland adeln; derpå sammankallade han

åter ständerna på rikssalen och anmodade dem att antaga säker-

hetsakten. Adeln svarade nej; deremot hördes starka jarop från

de ofrälse stånden, i synnerhet från allmogen, och på grund häraf

läto dessa stånds talmän förmå sig att underskrifva akten ; så

gjorde äfven landtmarskalken, men adeln protesterade. — Nu åter-

stodo frågorna om riksskulden och om ny bevillning. Den förra
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bief enligt Vallqvists förslag så ordnad, att den till 21 mill. rdr

uppgående skulden öfvertogs af ständerna och förvaltades af deras

fullmäktige i ett riksgäldskontor. Bevillningeu blef i de ofrälse

stånden genomdrifven enligt konungens önskan, d. v. s. på obe-

stämd tid och intill nästa riksdag; adeln deremot vägrade att

bifalla dessa vilkor, till dess konungen sjelf infann sig på riddar-

huset, tilltalade adeln i nådiga ordalag och tilltvang sig ett slags

bifall till sitt förslag.

Gustaf itl hade alltså satt sina planer i verket, men det hade

skett genom eu kedja af olagligheter och våldsamma handlingar.

Denna nya statshvälfning hade olyckliga följder både för sin upp-

hofsman och för hela landet; hon hade dock det goda med sig,

att hon förbättrade allmogens ställning och minskade ståndsskil-

naden: de ofrälse stånden fingo nu rätt att förvärfva och besitta

frälsehemman.

Förenings- och säkerhetsakten gaf konungen fullkomlig

makt öfver krig och fred samt öfver riksstyrelsen i allmänhet.

En högsta domstol inrättades, hvilken skulle i stället för rådet

utöfva konungens domsrätt. Rådets antal stäldes till konungens

behag, hvarför ock rådkammaren strax derpå upplöstes och er-

sattes af en konselj (rikets allmänna ärendens beredning^. Stän-

derna beröfvades genom säkerhetsakten rätten att sjelfva föreslå

nya lagar, och beskattningsrätten omtalades i mycket sväfvande

ordalag.

Nu hade konungen den makt han ansåg sig behöfva för att

kunna föra kriget med kraft. Först på sommaren 1789 uppblos-

sade kriget ånyo både till lands och sjös. Landtarmén segrade

i några mindre träfFningar, dels under konungens eget, dels under

Stedingks befäl. Men hufvudstriden utkämpades till sjös. Den

stora flottan, förd af hertig Karl, påträffade den ryska nära Oland

och anföll henne, men striden blef oafgjord. Skärgårdsflottan, som

under befäl af Karl August Ehrensvärd understödde arméns rö- j«nA

relser vid finska kusten, blef i Svensksund^ anfallen från två sidor

af en öfverlägsen styrka och måste efter en hårdnackad strid vika.

Den hjeltemodige Ehrensvärd belönades af konungen, såsom om
han vunnit en lysande seger.

Till 1790 års fälttåg rustade sig Gustaf III af alla krafter,

för att få öfverhand till sjös; planen var, att de svenska flottorna

' Ett sund vid finska kusten nära Fredrikshamn.
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skulle utlöpa tidigare än de ryska och slå dessa, innan de hunnit

förena sig. På våren gick den svenska örlogsflottan under hertig

Karl först till Reval och anföll den der liggande ryska eskadern,

men misslyckades i följd af en storm. Deremot lyckades kon-

ungen, som sjelf förde den svenska skärgårdsflottan, att slå den

ryska vid Fredrikshamn. Nu begick konungen det misstaget, att

han lät hela den svenska flottan inlöpa i Viborgska viken; deri-

genom fingo de ryska eskadrarna tillfälle att förena sig, lade

sig derpå utanför de svenska och höUo dem sålunda inne-

stängda. Här låg nu den svenska flottan inspärrad i fyra veckor

utan möjlighet att undkomma; Ryssarne trodde sig redan hafva

henne i fällan. Ändtligen uppblåste östlig vind, och då beslöt

konungen att med dess tillhjelp söka genombryta den fiendtliga

linien. Detta företag, som blifvit kalladt Viborgska gatloppet, lyc-

kades, men med stora förluster. Örlogsflottan undkom illa tilltygad

till Sveaborg; skärgårdsflottan åter, som lidit mindre, stannade

vid Svensksund och afvaktade der den öfverlägsna ryska skär-

1790 gårdsflottan. Konungen förde sjelf befälet och under honom Cron-

stedt, striden blef ytterst hårdnackad, den fortgick i två dagar och

slutade med den ryska flottans fullkomliga nederlag. Denna ly-

sande vapenbragd räddade Gustaf IILs krigsära, kanske hans krona,

bevarade Finland åt Sverige och påskyndade freden. Då Gustaf

såg, att han ej kunde påräkna verksamt bistånd af Preussen och

England, inledde han enskilda underhandlingar med ryska kejsa-

""M-innan och afslöt fred i byn Värälä, 1790: allt återstäldes på

samma fot som före kriget. Kriget hade tillfogat Sverige stora

förluster i folk och penningar, men det hade också höjt vårt an-

seende och vår sjelfkänsla samt tillintetgjort det ryska inflytandet

i Sverige.

Först efter krigets slut straff"ades de upproriske Anjalamän-

nen; konungen lät som vanligt nåd gå för rätt, och endast en af

de brottslige, öfverste Hästesko, straff"ades till lifvet.

Gastaf III:s sista regeringsår. Literatnren och de sköna konsterna.

Genom freden i Värälä hade Gustaf III skilt sig från

sina förre bundsförvandter, Turkiet, Preussen och England; och

hvad Frankrike beträffar, var detta land redan förut urstånd-

satt att lemna Sverige någon hjelp, ty samma år, då Gustaf
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III gjorde sig enväldig, skakades den franska konungamakten i

sina grundvalar genom utbrottet af den stora revolutionen.

För att ej stå ensam i en så upprörd tid, närmade sig Gustaf III

sin forna fiende, kejsarinnan i Ryssland, och afslöt med henne ett

fördrag, som tillförsäkrade Sverige ryska subsidier. Dermed hade

Gustaf III äfven en annan afsigt; han önskade Katarinas med-

verkan till ett storartadt företag, som han nu hade i sinnet: han

ville nämligen bekämpa den franska revolutionen och hjelpa Frank-

rikes konung, som han var så mycken tack skyldig. För detta

ändamål gjorde Gustaf III en badresa till Aachen, samlade der

omkring sig de franska emigranterna och uppgjorde en plan att i

spetsen för svenska och ryska trupper landstiga i Flandern eller

Normandie för att derifrån tåga mot Paris.

Af inrikes ärenden var intet angelägnare än drätseln, som

genom kriget råkat i den djupaste förvirring. Det sista krigsåret

hade medfört nya skulder, så att hela rikets skuldbörda uppgick

till 32 ^/^ mill. rdr. sp. I anledning häraf var konungen nöd-

sakad att sammankalla en ny riksdag i Gäjle 1792. Den aflopp

stilla, adeln lade band på sin förbittring, och ständerna läto riks-

gäldskontoret öfvertaga äfven de sista krigskostnaderna.

Gustaf III hade genom 1789 års riksdag ådragit sig adelns

oförsonliga hat. De mera sansade beslöto att invänta bättre tider,

men det fans äfven ett oroligt och af de franska revolutions-

idéerna upphetsadt anhang, som ville hämnas på konungen och

genom hans död bana väg för en ny statshvälfning. Det bildade

sig en vidtutgrenad sammansvärjning, hvars hufvudmän voro

den gamle ränksmidaren general Pechlin, de unge grefvarne Rih-

hing och Horn m. fl. De funno ett villigt verktyg i kapten Änckar-

ström, en svärmare och personlig fiende till konungen. Den 16

mars 1792 var en maskeradbal tillstäld på kungliga teatern i Stock-

holm. Konungen, som älskade dylika nöjen, infann sig på balen,

utan att bry sig om de varningar han mottagit. Klädd i domino

blandade han sig i vimlet, men hade ej hunnit långt, då han om-

gafs af folk i svarta masker. Plötsligt hördes ett doft skott,

konungen ropade: »jag är sårad, tag fast honom», och de samman-

svurne rusade under rop af: »elden är lös», åt dörrarna, men dessa

stängdes, och de närvarande antecknades. Drypande af blod vack-

lade konungen med sina följeslagares tillhjelp ur salen och åter-

fördes i en vagn till slottet. Redan följande dag upptäcktes

konungamördaren genom pistolen, som han kastat ifrån sig.
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Konungens sår ansågs i början ej vara lifsfarligt, men sjukdomen

1709 tog snart en betänklig vändning, och efter svåra lidanden afled

Gustaf III den 29 mars 1792, blott 46 år gammal.

Ett så sorgligt slut fick Gustaf III:s lysande, skiftesrika re-

gering. Få menniskor hafva blifvit så olika bedömda som denne

konung, så afgudade af sina vänner och så nedsvärtade af sina

fiender. Af svenska folket förtjenar han mer pris än tadel: Gustaf

III var en af Sveriges mest begåfvade och fosterländskt sinnade

konungar, till honom står fäderneslandet för sin nationella sjelf-

ständighet och andliga odling i en outplånlig tacksamhetsskuld.

Men genom en missriktad uppfostran, en otyglad inbillnings-

kraft och tidsandans inflytelser förleddes han till flere afvägar och

felsteg. Hans karaktär var en förunderlig sammansättning af

skiftande egenskaper: ett öfverlägset snille, en mild och högsint

karaktär, en lågande kärlek till fosterlandet, men tillika ombyt-

lighet och oro, fåfänga och njutningslystnad samt bristande aktning

för lagens bud och former.

För Sveriges literatur och konst uppgick med Gustaf III

ett lysande tidehvarf. Sjelf var Gustaf äfven på detta område

rikt begåfvad: han egde en fin smak och ett öppet sinne för allt

skönt, han var den ypperste talaren i sitt land och äfven såsom

författare en af de främste. Han hyllade väl i allmänhet den

franska smakriktning, som beherskade hela tidehvarfvet, men
var tillika svensk till sinnelag och nitälskade varmt för den

fosterländska odlingen. Hans kärlek till Sveriges häfder, språk

och literatur bevittnas särskildt genom tre stiftelser: svenska

akademien (1786), vitterhets-, historie- och antiqvitets-akademien

(s. å.) och svenska teatern. Svenska akademien, som bestod af

18 ledamöter, hade att vårda sig om Sveriges språk och vitter-

het, antiqvitetsakademien om dess häfder och fornminnen. Svenska

teatern var Gustaf III:s älsklingsstiftelse; han uppförde i hufvud-

staden ett präktigt operahus och förhärligade de fosterländska

minnena i skådespel och operor, af hvilka han sjelf författade

de bästa. — Den kunglige författaren samlade omkring sig en

lysande krets af snillen och skalder, som han belönade och upp-

muntrade. Af dessa voro några bildade efter den franska skolans

mönster: så de båda grefvarne Gustaf Filip Creutz och Johan

Gabriel Oxenstjerna, samt Kellgren och Leopold, såsom skalder

qvicka och lekande, såsom smakdomare fina och skarpsynta. Andra

gingo, oberoende af den rådande smaken, sin egen bana, t. ex. den
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ystre, lefnadsglade Belhnan, den känslofulle Lidner, den djerfve

Thorild, den qvicka fru Lenngren. — De sköna konsterna slogo

först nu djupare rötter i den svenska jorden. För byggnadskonsten

gjorde Gustaf III stora uppoffringar och uppförde flere ståtliga

praktbyggnader. Målarekonsten gjorde vackra framsteg, äfvensom

tonkonsten, för hvars utbildning musikaliska akademien stiftades.

Högst stod dock bildhuggarkonsten, idkad af den snillrike Sergel,

som var Europas ypperste bildhuggare på den tiden. — De största

vetenskapliga namnen från Gustaf III:s regering äro: Torbern Berg-

man och Schéele, hvilka voro sin tids förnämsta kemister, astro-

nomen och statistikern Vargentin samt häfdatecknaren Hallenberg

.

Gustaf IV Adolf.

1792—1809.

Förmyndarestyrelsen.

Enligt Gustaf III:s testamente öfvertog hertig Karl ensam

förmynderskapet för den 13-årige Gustaf IV Adolf. Den nye

regentens första uppgift blef att straffa konungamördarne. Endast

Anckarström afrättades; de öfrige medbrottslingarne blefvo enligt

Gustaf III:s yttersta vilja benådade till lifvet och straffades som-

liga med landsflykt, andra med fängelse.

Hertig Karl var en fosterländskt sinnad och välmenande man.

Men han var tillika svag till karaktären samt mycket fallen för

vidskepelse och svärmerier, hvilka i detta tidehvarf frodades vid

sidan af religiös otro. Derigenom kunde han lätt ledas af dem,

som visste begagna sig af hans svaga sidor. Hans närmaste för-

trogne var friherre Gustaf Adolf Reuterholm; denne blef snart

hans allsmäktige gunstling och den egentlige ledaren af Sveriges

öden under förmyndaretiden. Reuterholm var en sparsam och

arbetsam man, men saknade alla egentliga statsmannaegenskaper

och var tillika hersklysten, högdragen och småsint. Han hade

hört till Gustaf lll:s motståndare och bröt derför snart med det

gustavianska regeringssystemet; de fleste af Gustaf III:s rådgifvare

och vänner (Gustavianerna) aflägsnades från styrelsen. Gustafs

högtflygande planer mot den franska revolutionen uppgåfvos helt

och hållet; förmyndareregeringen kunde ej förmås att deltaga i
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den stora koalition, som efter Ludvig XVI:s afrättning bildade

sig mot Frankrike (1793). En likartad neutralitet iakttog Dan-
mark, som då styrdes af den utmärkte ministern BernstorJ^ d. y.

Förgäfves hotade ryska kejsarinnan, förgäfves borttogo Engels-

männen de nordiska staternas handelsfartyg — båda regeringarna

visade fasthet. Den gemensamma faran nödgade dem att närma sig

hvarandra; en öfverenskommelse ingicks om väpnad neutralitet till

skydd för handeln (1794), och de följande åren kryssade svenska

och danska flottor i de nordiska farvattnen under gemensamt

befäl.

Emellertid var förbittringen stor bland Gustavianerna, hvilka

med otålighet afbidade förmyndareregeringens slut och den unge

konungens myndighet. En af dem, den orolige, ränklystne Arm-

felt, hvilken blifvit aflägsnad såsom svenskt sändebud till Neapel,

uppgjorde der en äfventyrlig plan att med tillhjelp af en rysk

flotta störta Reuterholm och återinsätta Gustavianerna i styrelsen.

Men kejsarinnan tvekade att inlåta sig i denna sak, och rege-

ringen uppdagade snart hela sammansvärjningen; Armfelts med-

brottslingar i Sverige straffades, och han sjelf flydde till Ryssland.

För att skaffa sig ett stöd emot Ryssland, slöt sig den svenska rege-

ringen närmare till Frankrike, erkände republiken och understöddes

af denna med subsidier. I följd häraf tilltog spänningen emellan

Sverige och Ryssland allt mer; sedan kejsarinnan besegrat Polac-

karne och gjort slut på det olyckliga Polens sjelfständighet, vände

hon sig med skarpa hotelser mot Sverige (1795). Dä sjönk modet

hos hertigen och Reuterholm; för att blidka kejsarinnans vrede,

gingo de nu in på hennes älsklingsplan att förmäla sin sondotter

Alexandra med Sveriges unge konung och beqvämade sig till att

med konungen göra ett personligt besök i Petersburg. Under

detta besök fattade Gustaf Adolf tycke för den unga storfurst-

innan och begärde hennes hand. Saken var afgjord, och förlof-

ningen skulle tillkännagifvas på en stor hofbal, då kejsarinnan

retade Gustaf Adolf genom att begära en skriftlig försäkran om
den blifvande drottningens fria religionsöfning. Konungen nekade

envist att underskrifva; hela hofvet var församladt och väntade

flere timmar på konungen, men denne uteblef, och slutligen måste

festen afbrytas. Gustaf Adolf lät ej öfvertala sig, utan återvände

.„Q- oförlofvad till Sverige. Kort derpå tillträdde han regeringen

såsom myndig (d. 1 nov.) 1796. Några veckor senare afled kej-

sarinnan Katarina II och efterträddes af sin son Paul.
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Förmyndareregeringens inre styrelse var i flere afseenden för-

tjenstfull. Genom hushållning med statens medel förbättrades

drätseln och myntväsendet. Handeln uppblomstrade i följd af

den neutralitet, som Sverige iakttog under de stora krigen i Eu-

ropa, och sillfisket vid Bohusläns kust var ofantligt gifvande. Ett

bolag bildades för att göra Göta elf segelbar genom en kanal vid

Trollhättan, en kanal som öppnades år 1800. Den militära bild-

ningen främjades genom inrättning af en krigsakademi på Karl-

bergs slott. För kyrkan var den till minne af Upsala möte

firade jubelfesten i Upsala en betydelsefull högtid.

De första åren af Gustaf lY Adolfs regering.

Den 18-årige konungen emottogs med allmänt förtroende af

sitt folk. Han hade redan gjort sig känd för karaktärsfasthet,

ordningssinne, sparsamhet och rena seder; dereniot hade man ännu

ingen erfarenhet af hans stora fel. Gustaf IH berättas sjelf hafva

yttrat om sin son: »han kommer att sluta olyckligt, ty han är

inskränkt och egensinnig»; dertill var han inbunden, småsint och

gränslöst högfärdig. Gustaf IV Adolfs första åtgärd var att af-

lägsna Reuterholm från styrelsen; den nyss allsmäktige mannen

förvisades under onåd från hufvudstaden och lemnade genast fä-

derneslandet. Gustavianerna kommo åter till inflytande, och

konungens förnämste rådgifvare blefvo riksdrotsen grefve Vacht-

meister, general Toll m. fl. Om konungens giftermål förnyades

underhandlingarna med det ryska hofvet, men de blefvo äfven nu

fruktlösa; kort derefter förmälde sig konungen med den sköna

sextonåriga Fredrika af Baden, syster till ryske storfursten Alea;a7i-

ders gemål.

Den allmänna tillfredsställelse, som åtföljde Gustaf Adolfs

första regeringsår, varade ej länge. De följande åren hemsöktes

landet af svår missväxt, det bohuslänska sillfisket slog fel, och

handeln aftynade genom osäkerheten till sjös. I följd häraf upp-

kom nöd och dyr tid, riksgäldssedlarne sjönko till nära halfva

värdet, missnöje och oro spred sig i landet. Dertill kom den

frihetsfiendtlighet, som regeringen lade i dagen, och dess skugg-

rädsla för de franska frihetsidéerna, hvilka egde många anhängare

i landet.
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Deu bekymmersamma ställningen i landet nödgade slutligen

regeringen att vidtaga en åtgärd, som hon i det längsta undvikit:

.att sammankalla rikets ständer. En riksdag utlystes alltså i

Norrköping 1800, Här firades först konungens högtidliga kröning;

vid detta tillfälle blef säkerhetsakten inryckt i ständernas hyll-

ningsed och ansågs dermed vara äfven af adeln bifallen. Det

gamla motståndspartiet inom adeln var numer sprängdt, men i

dess ställe framträdde på riddarhuset en liten skara af unga män,

som hyllade de nya frihetsidéerna och bekämpade det kungliga

enväldet: i spetsen för dem stodo Hans Hierta, Georg Adlersparre,

A. F. Sköldebrand m. fl. Striden upplågade, då hemliga utskot-

tets finansplan förekom hos adeln. Landtmarskalken, biträdd af

Toll, genomdref regeringens mening, men endast genom list och

maktspråk, och derför utbröt på riddarhuset ett häftigt oväsen;

somliga protesterade, andra nedlade sin riksdagsmannarätt för

detta möte, och fem adelsmän, deribland Hierta, afsade sig adel-

skapet. Detta uppträde förbittrade konungen och stegrade hans

motvilja för riksdagar. Regeringens förslag visade sig snart out-

förbart; i stället upptogs ett utländskt lån, och Wismar med om-

råde pantförskrefs 1803 till Mecklenburg-Schwerin på 100 år för

en summa af 1 ^
j
^ mill. rdr hamburg. banko ^ Härigenom kunde

myntregleringen taga sin början efter sådana grunder, att riks-

gäldskontorets sedlar inlöstes af banken till ^/^ af sitt namn-

värde. — Samma år utfärdades den vigtiga förordningen om en-

skiftesverket, en reform som tog sin början i Skåne.

Sveriges förhållande till främmande makter undergick i

dessa år flere växlingar. Gustaf Adolf närmade sig först Ryss-

land och begaf sig sjelf till Petersburg, för att med kejsar Paul

rådslå om gemensamma åtgärder mot Englands tyranni på sjön.

Följden blef, att 1780 års väpnade neutralitet återupplifvades

emellan Ryssland, Sverige, Danmark och Preussen 1800. Detta

var att såra England på det ömmaste; genast lades beslag på de

förbundnes fartyg i engelska hamnar, och vid första vårdag afgick

en engelsk flotta till Östersjön för att spränga förbundet. Engels-

männen vände sig först emot Danmark; innan den svenska

flottan hunnit till undsättning, hade de inträngt på Köben-

havns redd och efter en blodig kamp nödgat Danskarne att

skilja sig från förbundet, 1801. Derpå visade sig den engelska

' Ea rdr hamburg. bko motsvarade nära en rdr sp.
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flottan utanför Karlskrona, för att tvinga äfven Sverige till efter- .„«,

gift, man beredde sig pä ett anfall — då underrättelse kom,

att kejsar Paul blifvit mördad, och att hans efterträdare Alexander

ville forlika sig med England. Nu upphörde alla fiendtligheter,

och sedan Ryssland gifvit efter för Englands fordringar, måste

Sverige göra sammalunda. Genom dessa händelser upplöstes

Sveriges förbindelse med Ryssland; de båda monarkerna, ehuru

svågrar, betraktade hvarandra med misstroende och retade hvar-

andra genom allahanda små tvister.

Sverige i krig med Napoleon.

Den franska republiken egde ej länge bestånd; efter svåra

inre skakningar och partistrider öfvergick makten i Xapoleons
kraftfulla hand, och den nye herskaren, omättligt ärelysten och

enväldigt förfogande öfver alla Frankrikes krafter, hotade snart

Europas säkerhet och lugn. Gustaf Adolf hade i början närmat

sig Napoleon, för att i honom ega ett stöd emot England. Men
han omstämdes helt och hållet under det besök, som han med
sin gemål gjorde hos sina slägtingar i Baden 1803—4. Han om-
gafs här af franska emigranter, hvilka smickrade honom och upp-

retade honom mot Napoleon, och hans ovilja mot denne stegrades

till afsky, då Napoleon lät på Badens område gripa och derpå

aflifva den franske prinsen hertigen af Enghien, af slägten Condé.

Från denna stund svor han Napoleon ett oförsonligt hat, han

ansåg honom för mensklighetens afskum, ja, för sjelfve antikrist,

och trodde sig i honom igenkänna det vilddjur, som omtalas i

Uppenbarelseboken. All diplomatisk förbindelse med Frankrike

afbröts, och konungen tänkte ej på annat än att bringa Europa

i harnesk mot Bonaparte, hvilken emellertid upphäft sig till Frans-

männens kejsare. Han närmade sig Napoleons fiender, England

och Ryssland, och återkommen till Sverige i början af år 1805

slöt han sig till den stora koalition, som nu bildade sig emot

Napoleon. På hösten s. å. öfvergick Gustaf Adolf med svenska ,jn.

trupper till Pommern, men han förspilde tiden med onödiga tvister,

och då han ändtligen framryckte mot Elbe, var det för sent:

Napoleon hade redan hunnit slå Österrikare och Ryssar vid Auster-

litz samt tvungit Österrike till fred. Gustaf Adolf drog sig derför

tillbaka till Pommern; han återvände till Sverige i samma ögon-



284

blick då Preussen förklarade Napoleon krig och krigslågan således

flyttades till norra Tyskland (1806). Innan man hunnit besinna

sig, hade Napoleon i grund slagit Preussarne vid Jena och öfver-

svämmat Preussen; de svenska trupper, som stodo vid Liibeck,

tillfångatogos af franske marskalken Bernadotte, och en annan

fransk här inryckte i svenska Pommern, 1807. Som Napoleon

för tillfället var angelägen om Sveriges vänskap, lyckades den

svenske öfverbefälhafvaren von Essen sluta en fördelaktig vapen-

hvila med Fransmännen. Men nu kom Gustaf Adolf tillbaka till

Tyskland, besluten att fortsätta kriget, och ehuru han snart fick

underrättelse om Napoleons nya segrar öfver Preussare och Ryssar,

var han nog dåraktig att uppsäga vapenhvilan. Följden blef, att

Fransmännen tvungo Svenskarne att utrymma Pommern och öfvergå

till ön Riigen, der de råkade i en ganska vådlig belägenhet.

Den, som nu räddade hären ur klämman, var Toll. Han förmådde

först konungen att återvända till Sverige och utverkade slutligen

jr,nrj af Fransmänneu ett fördrag, som medgaf hela den svenska hären

(10,000 man) att med alla sina förråd oantastad återvända till

Sverige.

Kejsar Alexander hade omsider sett sig nödsakad att begära

fred af Napoleon, livarpä de båda kejsarne slöto fred i Tilsit

s. å. Freden åtföljdes af ett hemligt fördrag, som innehöll, att

om ej England beqvämade sig till eftergift, skulle Ryssland bryta

med denna makt och omfatta det af Napoleon påbudna kontinental-

systemet ^ samt tvinga Sverige och Danmark att ingå i förbundet;

den ryske kejsaren var nog trolös att förråda sina forna bunds-

förvandter, och den franske var nog oklok att uppoffra Sverige

åt Rysslands roflystnad. Den första följden af detta svek var,

att Engelsmännen, för att förekomma sina fiender, öfverföllo Dan-
mark, bombarderade Köbenhavn och borttogo hela den danska

flottan. Nu kastade sig Danmark helt och hållet i Frankrikes

och Rysslands armar, och de förenade makterna sökte tvinga Sve-

rige att göra gemensam sak emot England. Men Gustaf Adolf

kunde ej förmås till någon eftergift; han gjorde ingenting för att

undvika den hotande stormen och försummade äfven att vidtaga

!ofto
nödiga försvarsanstalter, så att Sverige var oförberedt till krig,

då det anfölls af Ryssland och Danmark i febr. 1808.

' Med kontinentalsystemet menas Napoleons plan att utestänga England
från all handel med kontinenten och derlgenom betvinga denna makt.
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Ryska och danska krigen. Gustaf lY Adolfs afsättning.

Kejsar Napoleon var själen i det farliga anfall, som nu från

flere håll riktades mot Sverige; han ville derigenom på en gång

förödmjuka den trotsige svenske konungen och beröfva England

dess enda återstående bundsförvandt. Han befalde marskalk

Bernadotte, som stod vid Liibeck med 20,000 Fransmän och Span-

jorer, att öfvergå till de danska öarna och derifrån i förening med

en dansk här landstiga i Skåne, på samma gång som den norska

hären under prins Kristian August af Äugustenborg ryckte in i

Sverige från vester, och den ryska hären öfversvämmade Finland.

Napoleon yrkade, att de förbundna härarna skulle mötas framför

Stockholm och der afsätta den halsstarrige Gustaf Adolf.

Denna plan var dock ej så lätt att utföra som Napoleon trodde.

Då den franska hären stod färdig att öfvergå till öarna, hade den

engelska flottan redan hunnit besätta Sundet och Bälten och der-

med omöjliggjort hela landstigningsplanen. I Sverige vidtogos nu

de mest omfattande rustningar: i Skåne samlades en här under

Tolls befäl, och en annan, den vestra armén, ryckte under Arm-
felts befäl emot norska gränsen. Dessutom utskrefs ett landt-

värn af 30,000 man, bestående af landets ogifta manliga befolk-

ning mellan 18—25 år. Men alla dessa ansträngningar blefvo

utan frukt i följd af konungens oförnuft. Genom hans planlösa

befallningar förlamades den vestra armén, som redan hade in-

trängt öfver norska gränsen, och en engelsk hjelptrupp på 10,000

man, som ankom till Göteborg, blef skymfligt afvisad, då dess

befälhafvare ej ville rätta sig efter konungens nycker. Landtvärnet

var illa anfördt, men ännu sämre försedt med kläder och föda;

det angreps derför af smittosamma febrar, och blomman af lan-

dets ungdom förgicks sålunda utan nytta. Och medan konungen

drömde om eröfringar från Danmark, lemnade han det trogna Fin-

land åt dess öde.

I februari 1808 bröt en rysk här af 20,000 man under gene-

ral Buxliövden utan krigsförklaring in i Finland. Af de finska

trupperna inlades en besättning af 6,000 man i Sveaborg, och de

återstående, omkr. 8,000 man, samlades under general Klerckers

befäl i Tavastehus, beslutna att der bjuda fienden spetsen. Men
då anlände till hären den af konungen utsedde öfverbefälhafvaren,

den gamle, numer oduglige Klingspor, och medförde konungens be-
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fällning att retirera för öfvermakten. Med djup grämelse måste

de tappre Finnarne vika för den föga starkare fienden; de tågade

allt längre mot norr i djup snö och sträng köld. Nu kunde Rys-

sarne utan hinder utbreda sig i södra Finland: de besatte Abo,

intogo Åland och började belägra Sveaborg. Genom Klingspors

klenmodighet hade Finland blifvit prisgifvet åt fienden, nu kom

dertill förräderiet och fullbordade dess öde. Det starka Svea-

borg, Ehrensvärds stolta verk och Finlands bästa värn, kunde

ej intagas med härsmakt, och derför tog fienden sin tillflykt till

svek: några af befälet voro vunna genom ryska penningar eller

löften, kommendanten Karl Cronstedt, segraren vid Svensksund,

skrämdes genom falska underrättelser och öfvertalades slutligen till

ett fördrag, hvarigenom han efter fyra veckors förlopp måste öfver-

lemna åt fienden ej allenast den ointagliga fästningen, utan ock

dess besättning och ofantliga förråd, 2,000 kanoner och en mängd

skärgårdsfartyg. Detta nidingsdåd spordes med djup harm af den

finska hären. Efter 50 mils återtåg hade Finnarne ändtligen fått

göra halt i trakten af Uleåborg; de voro beslutna att aftvå den

fläck, som blifvit satt på den finska hedern och började snart gå

anfallsvis till väga mot fienden. Klingspors närmaste man, den

tappre general Adlercreutz, slog de påträngande Ryssarne vid

SikajoM, och efter ett nytt nederlag vid Revolaks måste fienden

draga sig tillbaka åt söder. Kort derefter återtogs Åland genom

en bonderesning, och den djerfve Sandels trängde i spetsen för en

liten afdelning under ständiga segrar genom hela Savolaks ända

till ryska gränsen. Men Klingspor förstod ej att snabbt fullfölja

dessa framgångar. Väl blefvo Ryssarne åter slagna vid Lappo ^

och Alavo ^ och trängdes tillbaka långt ned i Tavastland, men

under tiden hade de dragit till sig betydliga förstärkningar och i

Kamenski fått en skickligare anförare. Nu begynde för den hjelte-

modiga finska hären ett nytt återtåg mot norden under lysande

tapperhetsprof och ständiga vapenskiften (vid Ruona, Salmi m. fl.).

Slutligen stannade Adlercreutz med hufvudstyrkan emellan Vasa

och Ny-Karleby; han var nära att blifva kringränd af fienden,

då han räddades af den käcke öfverste von Döbeln, som med sina

Björneborgare angrep och slog en rysk styrka vid Jutas ^. Men

dagen derpå anfölls Adlercreutz af den samlade ryska hären vid

Oravais, och här uppstod en blodig drabbning, i hvilken Finnarne

öster om Vasa. ^ Sydost om Vasa. ' Nära Ny-Karleby.
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först tillbakakastade fienden, men slutligen öfvermannades och

måste vika för öfvermakten. Dermed var fälttåget afgjordt; för-

gäfves gjordes flere spridda landstigningsförsök af svenska trupper

i södra Finland, förgäfves höll Sandels med sin lilla hop ännu

stånd i Savolaks och slog den fem dubbelt starkare fienden vid

Virta bro ^ — den finska hufvudstyrkan var nu så försvagad

genom de 80 strider, hon utkämpat, så medtagen genom frost och

svält, brist och sjukdomar, att hon måste genom stilleståndet i

Olkijohi utrymma Finland och draga sig tillbaka till Torneå

(nov. 1808).
'

Medan denna förtviflade kamp fortgick i Finland, hade ingen-

ting af vigt timat på de öfriga krigsteatrarna. De franska hjelp-

trupperna i Danmark drogos snart derifrån, emedan Napoleon be-

höfde dera på annat håll. Vid norska gränsen förlamades krigs-

rörelserna å ömse sidor genom brist och nöd och afstannade

slutligen helt och hållet genom en vapenhvila. Men då vintern

kom och dref Englands flottor från de nordiska farvattnen, be-

slöto Ryssland och Danmark att rikta ett afgörande slag mot

Sverige. I februari 1809 stodo Ryssarne i begrepp att på tre

olika vägar intränga i det egentliga Sverige; en dansk här redde

sig till att öfvergå Sundet, och den norska armén stod på väg

att infalla i Sverige. Kejsar Napoleon förklarade, att han öfver-

leranade Sverige åt ryske kejsarens behag och ej hade något emot,

att det delades emellan Ryssland och Danmark. — Sverige syntes

gå en säker undergång till mötes.

Men ännu var ej sista timmen slagen för gamla Sverige,

ännu höll försynen sin skyddande hand deröfver. Allt ifrån det

pommerska kriget hade man insett konungens oduglighet och råd-

slagit om medlen att aflägsna honom från tronen. Nu, då landet

stod vid afgrundens rand och Gustaf Adolfs beteende blef allt

vanvettigare, voro alla fosterlandsvänner ense derora, att konungens

afsättning vore enda utvägen till Sveriges räddning. Hufvudmännen

för denna plan voro några högre officerare, såsom Georg Adler-

sparre vid vestra armén, Finlands hjelte Adlercreutz, general

Sköldehrand samt major Anckarsvärd, hvilken for såsom bud-

bärare mellan Stockholm och vestra armén. Adlersparre tog första

steget och lät sina trupper sätta sig i marsch mot hufvudstaden.

När underrättelsen härom nådde Stockholm, beslöt konungen att

noY.

Nära Idensalmi i norra Savolaks.
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tillgripa penningar ur banken och med sin familj begifva sig till

södra armén. Denna resa måste hindras, så vida ej ett inbördes

krig skulle sälla sig till Sveriges öfriga olyckor. Den 1.3 mars

-.„ 1809 inträdde Adlercreutz med sex följeslagare i konungens

rum och sade sig vara kommen för att hindra hans afresa. Kon-

ungen drog sin värja och ropade på hjelp, men fattades genast

om lifvet och afväpnades, och vakten, som vid konungens skrik

skyndat till, lugnades af Adlercreutz. Efter en stunds förlopp

beredde sig konungen tillfälle att undkomma genom en löndörr

och skyndade i fullt språng öfver borggärden för att upphinna

högvakten, då han gensköts, öfvermannades och återfördes till sina

rum. Följande dag fördes han fången till Drottningholm. Intet

allvarligt försök gjordes att hjelpa honom; statshvälfningen för-

siggick i största lugn och utan blodsutgjutelse.

Efter sin afsättning blef Gustaf Adolf jämte sin familj för-

visad ur landet och lemnade Sverige samma år. Han skilde sig

snart från sin familj och blef allt besynnerligare till lynnet. Efter

ett kringflackande lif bosatte han sig slutligen i Schweiz. Här
kallade han sig öfverste Gustafsson, lefde i torftiga vilkor och

dog i S:t Gallen 1837 \

Karl XIII.

1809—1818.

Ny författning. Yal af konung och kronprins. Frederna.

Endast med svårighet lät hertig Karl förmå sig att tills

vidare öfvertaga styrelsen såsom riksföreståndare. Han utfär-

dade genast kallelse till allmän riksdag, men behöll till stor del

den afsatte konungens rådgifvare. Adlersparre erhöll befallning,

att han endast med en del af sin här finge infinna sig i hufvud-

staden; men han gaf i samråd med sina officerare det svaret, att

han ej tänkte skilja sig från sin här, förr än statshvälfningen vore

fullt betryggad, och fortsatte tåget till Stockholm, der han med

sina trupper intågade under befolkningens jubel. Nu fick Adler-

' Hans son Gustaf gick i österrikisk tjenst och lefde under titeln yrin»

af Vam till 1877.



289

spar re en plats i konseljen och stort inflytande på de allmänna

ärendena.

Först af allt måste landet räddas ur de öfverhängande yttre

farorna. Man beslöt att vädja till Napoleons ädelmod, men kej-

saren gaf ett sväfvande svar. Emellertid hade den stora anfalls-

planen mot Sverige ej blifvit utförd efter beräkning. Den danska

landstigningen uteblef, och den norska härens befälhafvare, prinsen

af Augustenborg, såg sig ur stånd att framrycka. Väl tågade

Ryssarne mot Sverige i tre afdelningar, af hvilka den ena gick

öfver Qvarken till Umeå, den andra tog Åland i besittning och

derifrån lät Kosakerna göra en påhelsning i Grisslehamn. Men
den svenska styrka, som stod på Åland under general Döbeln,

räddades genom dennes raskhet öfver det frusna hafvet, och Rys-

sarne vågade ej följa den öfver isen; de drogo sina trupper till-

baka både från Åland och Umeå. Den tredje ryska afdelningen,

som gick öfver Torneå, hade bättre lycka, i det en del af den

finska hären lät förmå sig till kapitulationen i Koliks.

Den 1 maj 1809 sammanträdde i Stockholm den riksdag,
^^^

som skulle gifva Sverige ny konung och ny statsförfattning. Först

godkände ständerna statshvälfningen samt förklarade Gustaf Adolf

och hans bröstarfvingar förlustiga Sveriges krona. Dernäst och

innan ny konung valdes, skulle den nya författningen antagas.

Ett utskott tillsattes, som skulle uppgöra förslag till ny regerings-

form, och detta utskott, i första rummet dess sekreterare Hans
Jårta (Hierta), utarbetade på 14 dagar sitt förslag. Det var vår

ännu gällande regeringsform. Den antogs af ständerna den 5

juni. Dagen derefter eller den 6 juni emottog Karl XIII stan- . .

dernas anbud af Sveriges krona och bekräftade regeringsformen, .a^

Bönderna gjorde väl stora svårigheter, innan de underskrefvo rege-

ringsformen, och fordrade ståndsprivilegiernas afskaflPande, men de

gåfvo slutligen med sig, sedan de högre stånden åtagit sig flere

nya bördor och adeln afsagt sig sin uteslutande rätt att besitta

säterier och dylika hemman.

Men det var ej blott en konung Sverige behöfde, utan ock en

tronföljare, ty Karl XIII var gammal och hade inga barn med
sin gemål drottning Charlotte. Meningarna voro delade. Någi'a ville

genom valet af konung Fredrik VI i Danmark förena Nordens tre

kronor på samma hufvud, andra arbetade för den afsatte konungens

son prins Gustaf, och ännu ett tredje parti med Adlersparre i spetsen

önskade prins Kristian August 2ii Augustenborg. Denne furste hade

Odkner. Sver., Nor. o. Danm. Historia. 6:te uppl- 19
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såsom anförare för den norska hären visat välvilja mot det nöd-

stälda Sverige; han var i Norge allmänt afliållen för sitt redbara,

folkliga väsen, och man hoppades, att Norge genom honom skulle

dragas öfver till Sverige. Adlersparre lyckades vinna Karl XIII

för sin mening, och på konungens förslag valdes prins Kristian

August till Sveriges tronföljare.

Fred var det utmattade Sveriges mest trängande behof, och

i Fredrikshamn öppnades nu underhandlingar emellan Sverige och

Ryssland. Men för att bereda sig drägligare vilkor, utrustade

svenska regeringen i hemlighet en ny här, som skulle landstiga

norr om den vid Umeå stående ryska hären och stänga dess åter-

väg. Planen var väl uttänkt, men blef illa utförd: den svenska

landstigningstruppen blef vid Sävar tillbakakastad af den ryska

hären och efter en ny strid vid Ratan nödgad att åter stiga

ombord och afsegla. Nu återstod ej annat än att foga sig efter

segrarens stränga vilkor och att underskrifva freden, den hårdaste

I
Sverige någonsin slutit. Genom freden i Fredrikshamn (den

Jm), 17 sept.) 1809 måste Sverige till Ryssland afträda mer än Ys ^^

sitt område, nämligen hela Finland jämte Åland och dertill ett

stycke af Vesterbotten och svenska Lappmarken, så att Torneå

och Muonio elfvar utgjorde gränsen. Det hade sålunda lyckats

sveket och våldet att fråniycka Sverige det kära finska broder-

landet, som i 600 år delat Ijuft och ledt med Sverige och troget

stått vid dess sida i växlande skiften. De gamla fosterbröderna,

som så ofta blandat blod med hvarandra och hade så många

minnen gemensamma, måste från denna stund vandra skilda vägar.

— Redan före fredsslutet hade det ryska väldet i Finland blifvit

befäst för framtiden. Finnarne fogade sig med undergifvenhet i

sitt öde, så mycket mer som Ryssarne gingo till väga med mycken

hofsamhet och lofvade dem att få behålla sina gamla fri- och

rättigheter. Finlands ständer sammankallades till landtdagen i

Borgå (mars) 1809, då kejsar Alexander i egen person emottog

ständernas hyllning såsom Finlands storfurste samt bekräftade

landets författning och lagar.

Efter freden med Ryssland följde de öfriga frederna af sig

sjelfva. Sedan ryske kejsaren vunnit hvad han önskade, lemnade

han sin bundsförvandt Danmark i sticket och höll intet enda af

de löften, hvarmed han lockat danske konungen till kriget. Freden

emellan Sverige och Danmark slöts i Jönköping s. å. och åter-

stälde allt på samma fot som före kriget. Ändtligen följde äfven
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freden med Frankrike i Paris 1810, då Sverige återfick Pommern,

men i stället förband sig att ej i sina hamnar mottaga några

engelska varor (utom salt).

Medan detta tilldrog sig, hade riksdagen alltjämt varit sam-

lad och upplöstes först efter ett års förlopp. Flere inrikes ären-

den afgjordes: på förslag af Baltzar von Plåten fattades det första

beslutet om Göta kanals anläggning. Men ännu vigtigare voro

de beslut, hvarigenom den nya statsförfattningen närmare bestämdes.

Detta skedde genom tre nya grundlagar, nämligen successions-

ordningen af 1809 samt riksdagsordningen och tryckfri- joja

hetsförordningen, båda af 1810.

1 början af 1810 anlände till Sverige den nye kronprinsen

Karl August, såsom han numer kallades. Enkel och okonstlad,

älskvärd och varmhjertad vann Karl August snart en allmän till-

gifvenhet i sitt nya hemland; deremot var han mindre väl sedd

af hofpartiet, som önskat öfverflytta tronföljden på prins Gustaf.

Men de förhoppningar, man fäste vid den nye kronprinsen, skulle

ej gå i fullbordan. Hans helsa hade länge varit vacklande, och

under en resa, som han i maj 1810 företog till de södra orterna,

försämrades hans tillstånd allt mer. Han hade begifvit sig till

Qvidinge hed i Skåne och åsåg der husarernas öfningar, då han

plötsligt vacklade i sadeln, tappade stigbyglarne och störtade bak-

länges af hästen; han upptogs medvetslös och var efter en kort ^j>*

stund död. Redan förut voro rykten utspridda om förgiftnings-

försök mot prinsen; dessa grundlösa rykten fingo ny fart, och all-

mänheten trodde fullt och fast, att prinsen blifvit förgifven af det

gustavianska partiet. I hufvudstaden råkade sinnena i en häftig

jäsning, och denna kom till utbrott, då processionen med prinsens

lik intågade i Stockholm. Pöbelns raseri vände sig nu mot riks-

marskalken grefve Axel von Fersen; hans vagn anfölls med sten-

kastning, han sjelf rycktes ur vagnen och blef efter fåfänga för-

sök att undkomma ihjälslagen af den ursinniga folkhopen.

Andra tronföljarevalet. Karl Johan och Napoleon. Tyska kriget.

Efter Karl Augusts hastisa bortgång måste Svenskarne se sig

om efter en ny tronföljare, men meningarna voro som vanligt

delade. Konungen af Danmark hade äfven nu ett parti för sig;

Adlersparre åter föreslog att välja Karl Augusts broder, hertig
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Fredrik Kristian af Augustenhorg, och vann för sin mening både

konungen och de flesta af statsråden. Man skyndade att underrätta

Napoleon härom och affärdade till Paris löjtnanten baron Otto

Mörner såsom kurir. Denne unge man önskade, i likhet med

många Svenskar, en fransk general till Sveriges tronföljare, i tanke

att blott en härförare kunde lyfta Sverige ur dess förfall. Han

började på eget bevåg verka för denna sak, och hans tankar föllo

i första rummet på marskalken Jean Bernadotte, furste af

Ponte Corvo, som åtnjöt stort anseende ej blott såsom en utmärkt

fältherre, utan ock som en ädel och sjelfständig person; dessutom

var han fördelaktigt känd af Svenskarne sedan sista kriget. Mörner

uppvaktade fursten, fann honom benägen att mottaga Svenskarnes

val, om det fölle på honom, och skyndade så tillbaka till Sverige

att arbeta för sin plan. Regeringen sporde först med förtrytelse

den djerfve löjtnantens tilltag och fortfor att verka för hertigen

af Augustenborg på valriksdagen, som sammanträdde i Örebro

sommaren 1810; men Möruers förslag vann hastigt insteg, i syn-

nerhet inom armén, och slutligen då Bernadotte sjelf började verka

för sin sak och Napoleon ansågs gynna hans val, vände sig

bladet med ens: regeringen ändrade plötsligt mening, och på dess

förslag blef marskalk Bernadotte utkorad till Sveriges tron-

*'^o- följ are enhälligt och under allmänt jubel (d. 21 aug.). En fransk

IdlU krigare, en revolutionens son var alltså kallad att intaga Sve-

riges urgamla tron.

Jean Baptiste Jules Bernadotte var född i staden Pau

i södra Frankrike (d. 26 jan.) 1764 af borgerlig familj; hans

fader var sakförare. Vid 16 års ålder öfvergaf han fäderne-

hemmet och tog värfning såsom simpel soldat. Han tjenade sig

snart upp till underofficer, men såsom ofrälse kunde han ej få

någon vidare befordran. Men då utbröt den franska revolutionen,

som borttog alla ståndsskilnader och gjorde alla jämlika. Nu
steg Bernadotte genom sina lysande egenskaper och sitt krigare-

snille hastigt i graderna; i de stora krig, som fördes på den tiden,

utmärkte han sig såsom krigare och befälhafvare och var inom

få år general. Derefter tjenstgjorde han såsom ståthållare, am-

bassadör och krigsminister. Han motarbetade först Napoleons

ärelystna planer och förfäktade i det längsta republikens frihet,

men uppgaf slutligen detta såsom hopplöst och tog en lysande

andel i Napoleons följande segrar (t. ex. i slagen vid Austerlitz,

Jena, Wagram). Ehuru han alltid stod i spändt förhållande till
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Napoleon, upphöjdes han af denne till marskalk af Frankrike

samt furste och hertig af Ponte Corvo (i Italien).

Bernadottes val var i sjelfva verket ej så behagligt för Na-

poleon, som man förestält sig, ty kejsaren misstrodde fursten så-

som en hemlig motståndare; han gaf dock sitt bifall till valet

och skildes från fursten med alla tecken till vänskap. Den svenske

tronföljaren, som antog namnet Karl Johan, kom på hösten

1810 till sitt nya fädernesland, åtföljd af sin son Oskar. Från

första stunden han satte foten på svensk jord blef han den egent-

lige ledaren af Sveriges öden. Han stod nu i mannaålderns fulla

kraft. Det högburna, af svarta lockar omgifna hufvudet, örnnäsan

och den skarpa befallande blicken, elden och behaget i hans

rörelser och tal — allt hos honom antydde något ovanligt. Ehuru

utgången ur folkets led, egde han ett fint och värdigt umgänges-

sätt, och hans personlighet utöfvade en stark tjusningskraft på

dem, som nalkades honom. Rikt begåfvad af naturen hade han

förvärfvat sin bildning i erfarenhetens skola, han egde en ovanlig

klokhet, skarpsynthet och handlingskraft samt en stor naturlig

vältalighet.

Karl Johan kom till Sverige med det fasta beslutet att ej

blifva en lydig vasall under Napoleon, utan häfda sitt nya

fäderneslands sjelfständighet. I början måste han dock foga sig

efter omständigheterna. Napoleon vredgades öfver det lama sätt,

hvarpå Sverige tillämpade kontinentalsystemet, då det tillät Engels-

männen att under amerikansk flagg drifva handel på de svenska

hamnarna, i synnerhet Göteborg. För att göra slut på detta under-

slef, fordrade Napoleon, att Sverige skulle förklara England krig,

så vida det ej ville hafva honom sjelf till fiende. Svenska rege-

ringen måste alltså underkasta sig den förödmjukelsen att på be-

fällning utfärda krigsförklaring mot England. Man underrättade

dock i hemlighet Engelsmännen, att kriget ej var allvarligt me-

nadt; det lossades ej ett enda skott mot dem, och handeln fort-

gick i smyg till stor fördel för Sverige. Detta retade Napoleon

ytterligare, och han började behandla Sverige på det mest krän-

kande sätt. Karl Johans ställning var derför bekymmersam. Inom

landet var allmogen orolig i anledning af den utskrifning till hä-

rens förstärkande, som ständerna beslutit: då förstärkningsman-

skapet skulle utskrifvas, utbröto oroligheter bland allmogen i flere

landsorter, i synnerhet i Skåne; de qväfdes dock utan svårighet.
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Emellertid mognade i Karl Johans sinne beslutet att bryta

med Napoleon och att göra ett omslag i Sveriges hela politik.

Han började derför närma sig Ryssland och knöt förbindelser med
kejsar Alexander, hvilken äfveu kommit i spändt förhållande till

Napoleon. Men detta måste ske mycket varsamt, ty Svenskarne be-

undrade Napoleon samt hoppades med hans hjelp åtenånna Fin-

land och hämnas på arffienden i öster. Karl Johan åter insåg,

att Finland ej i längden skulle kunna försvaras mot Ryssland,

och att Sveriges bästa säkerhet låge i en förbindelse med Norge;

han förutsåg äfven, att Napoleons gränslösa hersklystnad skulle

slutligen störta honom och med honom hans vänner i förderfvet.

Kejsarens förnärmelser mot Sverige nådde sin höjd, då han i

början af 1812 lät sina trupper besätta svenska Pommern; han

trodde sig nu hafva skrämt Sverige till underdånighet, men i stället

hade han retat det till fiendskap. »Handsken är kastad, jag skall

upptaga den», utropade Karl Johan vid underrättelsen derom.

Sedan beslutet var fattadt, beredde sig Karl Johan med kraft

till den förestående kampen, både genom rustningar och under-

handlingar. Ständerna sammankallades 1812 till en urtimariks-
' dag i Örebro, der flere vigtiga ärenden afgjordes. För att stärka

landets försvarskraft antog ständerna den ännu gällande bevärings-

in rätt ningen; tryckfriheten, som blifvit missbrukad, inskränktes

genom en ny tryckfrihetsförordning, och riksskulden min-

skades, ehuru på ett mindre hedrande sätt, derigenom att en del

utländska skulder afskrefvos. Slutligen anslogo ständerna betyd-

liga summor att utgå i händelse af krig; de erforo med blandade

känslor, att det var mot Frankrike och ej mot Ryssland, som

Sveriges vapen skulle vändas.

Emellertid hade Karl Johans skickliga statskonst lagt grund

till en ny koalition emot Napoleon. Han afslöt först med

ryske kejsaren ett hemligt förbund, hvari Sverige betingade sig

Rysslands hjelp till Norges förvärfvande, och han styrkte den råd-

ville Alexander till kraftigt motstånd mot Napoleon, som rustade

sig till ett fruktansvärdt anfall mot Ryssland. Nu först sökte'

Napoleon vinna Sveriges vänskap och gjorde Karl Johan lysande

anbud, men det var för sent. I stället förband sig denne allt när-

mare med Napoleons fiender: under hans bemedling slöt Ryssland

fred både med Turkiet och med England. Under tiden hade Na-

poleon med nära en half million krigare inryckt i Ryssland och

tågade rakt på Moskva, medan Ryssarne alltjämt drogo sig till-
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baka och ödelade landet, I denna vådliga belägenhet önskade

kejsar Alexander rådgöra med den svenske kronprinsen och sam- ,0,^

manträffade med honom i Abo (aug.) 1812. Här knöts emellan

de både furstarne ett personligt vänskapsband, som först genom

döden upplöstes. Ett nytt fördrag slöts, som ytterligare försäk-

rade Sverige om besittningen af Norge, och i en hemlig artikel

förbundo sig furstarne att bistå hvarandra mot hvarje angrepp;

härigenom ville Karl Johan skydda sig och sin ätt emot alla för-

sök att återuppsätta den gamla konungamakten.

Kort efter mötet i Abo intågade Napoleon i Moskva, men

der var målet satt för hans verldsstormande planer. Moskva upp-

gick i lågor, vintern var i annalkande, hunger och elände härjade

i de franska leden, och ändtligen började detta olycksbringande

återtåg, som inom få veckor förstörde den stoltaste här, verlds-

historien vet att omtala. Väl skyndade Napoleon att utrusta

nya härar, med hvilka han åter uppträdde i Tyskland, men nu

hade hans många fiender fått nytt mod, och en fruktansvärd koali-

tion bildade sig emot honom. Koalitionen utgjordes först af Ryss-

land, England och Sverige; äfven England lofvade nu sitt

bistånd till Norges förvärfvande, det beviljade Sverige ansenliga

subsidier och afträdde till dess konungahus öu Guadeloupe i Vest-

indien. Derpå bröt äfven Preussen med Napoleon och biträdde

det emellan Sverige, England och Ryssland slutna förbundet.

På våren 1813 landsteg Karl Johan med 30,000 Svenskar i Tysk- .«.«

land, men råkade först i en ganska brydsam belägenhet, då hans

bundsförvandter blefvo slagna af Napoleon och slöto euskildt stille-

stånd med denne. Under vapenhvilan sammanträffade Karl Johan

med ryske kejsaren och preussiske konungen i Trachenherg (i Schle-

sien), och uppgjorde en storartad anfallsplan mot Napoleon. Enligt

denna plan skulle — sedan äfven Österrike tillträdt förbundet,

hvilket kort derpå skedde — samtliga stridskrafterna fördelas

i tre arméer, den böhmiska, den schlesiska och nordarmén, af

hvilka den sistnämda, bestående af Svenskar, Ryssar och Preus-

sare, stäldes under Karl Johans befäl. Nu började en oafbruten

kedja af krigsrörelser, i det de förbundne sökte omringa Napoleon

i Sachsen, och denne åter sökte spränga den ring, som slöt sig

omkring honom. Han riktade sig dervid förnämligast mot nord-

armén, som stod i trakten af Berlin, men tvänne gånger blefvo

hans anfall genom Karl Johans skickliga rörelser tillbakaslagna,

först vid Gross-Beeren och sedan vid Denneicitz. Dessa sias ut-
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kämpades till största delen af preussiska trupper, men vid Denne-

witz tog det svenska artilleriet en ärofull andel i striden. Der-

efter gick nordarmén öfver Elbe och förenade sig här med den

schlesiska hären under Blächer, hvarpå den samlade styrkan norr

ifrån ryckte mot Leipzig, medan den böhmiska armén nalkades

1. från söder. Den 16, 18 och 19 oktober 1813 utkämpades den

.jj stora »folkslagtningen» vid Leipzig, den väldigaste drabbning i

nyare tider; den slutade med Napoleons fullkomliga nederlag och

flykt. Af svenska hären användes i sjelfva slaget blott artilleriet,

men i stormningen af Leipzig deltogo äfven andra svenska trupper.

Karl Johan hade sparat den svenska hären till det fälttåg,

som nu förestod emot Danmark. Medan en del af nordarmén

följde de förbundnes tåg emot Frankrike, vände sig Karl Johan

med svenska hären samt ryska och tyska hjelptrupper åt norr,

intog Liibech och trängde Danskarne tillbaka ända till Eider.

Danska folket var sinnadt att fortsätta kampen, men konung

Fredrik fälde snart modet; han begärde först stillestånd och in-

... gick slutligen freden i Kiel (jan.) 1814, hvarigenom han till

Sveriges konung afstod sina anspråk på Norge och såsom ersätt-

ning erhöll svenska Pommern. Norge skulle utgöra ett med Sve-

rige förenadt konungarike och öfvertaga sin andel af den danska

riksskulden.

Efter freden i Kiel drog Karl Johan med sin här åter mot
söder, för att bistå de förbundna makterna mot Napoleon, men
han lät sina trupper stanna i Belgien, ty han ogillade makternas

anfall mot det egentliga Frankrike och motsatte sig Bourboner-

nas återkallande. Han såg sig dock nödsakad att foga sig

efter omständigheterna och att godkänna hvad som skett, och

sålunda blef Sverige en af de sju makter, som undertecknade

freden med Frankrike i Paris. 1 denna fred afträddes till

Frankrike ön Guadeloupe emot en af England derför erlagd lösen

af 24 mill. francs.

Norges förening med Sverige. Kongressen i Wien.

Länge hade Sveriges konungar haft sina blickar riktade vesterut

och, då den östra gränsen allt mera hotades, sökt genom Norges

förvärfvande betrygga den vestra. Detta blef en tvingande nöd-

vändighet, då Sverige förlorade sin trogna förpost mot öster. Fin-
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land, och inklämdes emellan Ryssland och Danmark-Norge. Der-

fbr blef föreningen med Norge en älsklingsidé hos 1809 års män,

och Karl Johan upptog genast denna tanke såsom sin. Hvad

som möjliggjorde planen, var brytningen med Napoleon, ty dermed

följde äfven brytning med Danmark samt Rysslands och Englands

bistånd till sakens utförande.

Genom freden i Kiel blefvo Norrmännen lösta från sin gamla

förbindelse med Danmark, men de voro ej sinnade att låta på-

tvinga sig en ny med Sverige, utan ville sjelfva hafva ett ord

med i laget, då deras öde afgjordes. Det fans väl ett parti med

grefve Vedel-Jarlsherg i spetsen, som önskade förening med Sve-

rige, men det stora flertalet ville återställa Norges forna sjelf-

ständighet. Det rådande partiet slöt sig till den allmänt omtyckte

ståthållaren, prins Kristian Fredrik^ hvilken förklarade sig för Norges

regent och sammankallade riksförsamlingen i Eidsvold. Här

utarbetades under ledning af Magnus Falsen förslag till ny stats-

författning, och detta förslag blef under namn af Norges grund-

lov antaget den 17 maj. Samma dag valdes prins Kristian till

Norges konung.

Genom sjelfständighetsförklaringen kom Norge i en ganska

vådlig belägenhet, ty det saknade tillgångar, försvarsanstalterna

voro dåliga, hären var oöfvad, den nyvalde konungen oerfaren, och

utifrån var ingen hjelp att vänta, utan tvärtom manades Norge

af stormakterna till eftergift. Det oaktadt beslöto Norrmännen

att vädja till vapnen och att våga en strid med den välrustade

svenska hären, anförd af en bland tidehvarfvets förnämsta fält-

herrar. Under sådana förhållanden kunde utgången ej gerna vara

tvifvelaktig. Sedan Karl Johan med sina trupper återkommit till

Sverige på sommaren 1814, togo fiendtligheterna sin början, och

den svenska hären inträngde i södra Norge i två afdelningar,

medan flottan hotade från sjösidan. Fredriksstad måste gifva sig,

och Norrmännen drogo sig tappert faktande på andra sidan Glom-

men. Redan hade Svenskarne öfvergått Glommen och hotade

Kristiania, då underhandlingar öppnades, och de stridande för-

enade sig om stilleståndsfördraget och konventionen i Möss
(aug.). Härigenom förband sig konung Kristian att sammankalla

stortinget och i dess händer nedlägga sin krona, hvaremot Sve-

riges konung lofvade att med någi-a förändringar godkänna Norges

grundlag, i fall föreningen antoges. Derpå samlades stortinget

och trädde i underhandling med de svenska kommissarier, som
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infunno sig i Kristiania för att uppgöra föreningsvilkoren; genom

ömsesidig foglighet kom man snart öfverens, och slutet blef, att

'stortinget beslöt Norges förening med Sverige samt den 4

nov. utkorade Karl XIII till Norges konung.

Sålunda hade Norge blifvit förenadt med Sverige, ej såsom

ett eröfradt land och lydrike, utan såsom ett sjelfständigt och

jämnbördigt rike. Att så skedde, deraf har Karl Johan den huf-

vudsakliga förtjensten. De fleste Svenskar på den tiden önskade

Norges införlifvande med Sverige, såsom en ersättning för Fin-

land, men den skarpsynte Karl Johan insåg svårigheten att under-

kufva ett tappert folk, som var bragt till förtviflan, och den ännu

större svårigheten att upprätthålla ett dylikt välde; han insåg,

att en påtvungen förening skulle endast medföra hat, oenighet

och nya strider och sålunda försvaga i stället för stärka de för-

enade rikena.

Genom konungavalet hade Sverige och Norge fått gemensamt

konungahus, men ingen närmare förbindelse sins emellan. En
sådan åvägabragtes följande år, då Sveriges ständer sammanträdde

till riksdag och med gillande af föreningsvilkoren antogo en sär-

^n-K skild riksakt, som innehöll de för föreningen nödvändiga lag-

buden. Denna akt antogs äfven af stortinget och blef sålunda

föreningens grundlag.

Samtidigt härmed erkändes den i Norden skedda hvälfningen

af Europas makter på kongressen i "Wien, der det europeiska

statssystemet återupprättades på nya grundvalar. Sveriges intressen

bevakades der af grefve Karl Lövenhjelm, men icke utan svårig-

het, ty Sverige ville ej öfverlemna svenska Pommern åt Danmark,

förr än kostnaden för det norska kriget ersattes. Genom kejsar

Alexanders bemedling uppgjordes saken så, att Sverige afträdde

Pommern till Preussen mot en summa af 3^/, mill. rdr preuss. ^,

och att Preussen tillfredsstälde Danmark med hertigdömet Lauen-
lala burg, 1815. De 24 mill. francs, som inflöto för Guadeloupe, be-

traktades såsom Bernadottska ättens enskilda egendom, men lik-

väl åtog sig kronprinsen att dermed uppgöra Sveriges återstående

utländska skuld, öfver 8 millioner rdr bko^, emot det att stän-

derna beviljade åt Karl Johan och hans efterkommande ett årligt

anslag af 200,000 rdr bko. Derigenom blef Sverige ett af de få

länder i Europa, som voro fria från statsskuld.

' Motsvarar 7,200,000 kronor. ^ Nära 16 mill. kronor.
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Den inre styrelsen i landet hade förts med kraft, alltsedan

Karl Johan fattade regeringstömmarne. Försvarsväsendet till lands

sattes i ett ypperligt skick, och för militärbildningen sörjdes genom

ett högre artilleriläroverk å Marieherg. Till jordbrukets främ-

jande upprättades landtbruksakademien, och enskiftesverket befor-

drades. Det ekonomiska tillståndet i landet var dock ej det bästa:

det led af de täta rubbningar i penning- och handelsförhållanden,

som följde af de politiska skakningarna.

II>aiiiiiarli-IVorg-e.

Genom freden i Fredriksborg 1720 erkände Sverige Danmarks
besittning af det gottorpska Slesvig, och följande år blef det vig- ,-aj

tiga och länge omtvistade gränslandet införlifvadt med Danmark.

Det fortfor likväl att styras såsom ett särskildt hertigdöme, och

den danska regeringen var nog förblindad att icke allenast icke

hindra den länge fortsatta förtyskningen af Slesvig, utan tvärtom

befordra den. Ej häller upphörde tvisterna om hertigdömet,

ty hertig Karl Fredrik fortfor att innehafva en del af Hol-

stein och äggade sin svärmor, ryska kejsarinnan Katarina I, till

fiendskap mot Danmark, så att krig var nära att utbryta. —
Under senare delen af Fredrik IV: s regering uppträdde den store

lustspelsdiktaren, Norrmannen Ludvig Ilolberg, som med bitande

qvickhet förlöjligade sin tids dårskaper.

Vid Fredrik IV:s^ död 1730 besteg hans son Kristian VI ^„„

tronen. Denne konung var en from och rättänkande man, men
hans gudsfruktan urartade till en trångbröstad pietism, som vid

hofvet och landet alstrade verkhelighet och hyckleri. Derjämte

lät han beherska sig af sin stolta och praktlystna drottning, som

' Oldenburgska huset (forts. fr. sid. 231).

Fredrik IV, t 1730.

Kristian VI, f 1746, g. m. Sofia Magdalena af Bayreuth.

Fredrik V, t 1766, g. m. 1. Louise af England. 2. Juliana Maria.

1. Sofia Magdalena. 1. Kristian VII, t 1808, 2. Fredrik arfprins.
g. m. Gustaf III. g. m. Karolina Matilda

|

af England.
|

Fredrik VI, t 183!» Louise Augusta, g. m. Fredrik Kristian VIII, Charlotta.g.m.en landt-
Kristian af Augu.^äteuborg. t 1848. grefve af Hessen.

Karolina Amalia, Kristian o. Fredrik, Fredrik VII, Louise, g. m. Kristian IX
g. m, Kristian VIII. upprorsstiftare. t 1863. (af linien Glucksborg).
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bortslösade statens inkomster på sina tyska gunstlingar och på

dyrbara slottsbyggnader (t. ex. Kristianshorgs slott). Allmogens

lifegenskap, som Fredrik IV upphäft, återinfördes nu genom stavns-

håndet (se sid. 234). Likväl uträttades under denna regering äfven

åtskilligt nyttigt: flottan sattes i ett utmärkt skick, undervisnings-

väsendet förbättrades, ra. m. — I den yttre politiken sökte Kri-

stian VI närma sig Sverige, och han hade troligen 1743 kunnat

förskaffa sin son den svenska kronan, om han gripit sig an med

kraft och understödt Sverige mot Ryssland.

.„,„ Kristian VI dog redan 1746 och efterträddes af sin son

Fredrik V (1746—1766), som var af ett helt annat lynne än

fadern: munter och lefnadsglad^ men äfven njutningslysten och ut-

sväfvande. Han var föga begåfvad och utan kraft i karaktären

och lät derför leda sig af sina ministrar, bland hvilka i synner-

het märkes Bernstorff d. cL, till börden tysk. Denna regering ut-

märkte sig för den frikostighet, hvarmed hon befrämjade industri,

vetenskap och konst; hon gjorde det ungefar på samma sätt

och efter samma grundsatser, som den samtida Hattregeringen i

Sverige. Derigenom kom rikets drätsel i oordning, och stats-

skulden växte ytterligare genom de stora rustningar, som måste

företagas mot ryske kejsaren Peter III, Karl Fredriks son och

hertig af Holstein-Gottorp (1762). Genom Feters afsättning och död

aflägsnades faran; hans gemål och efterträdare, Katarina II, af-

stod till Danmark den gottorpska andelen af Holstein emot öfver-

låtelse af Oldenhurg (1773).

Fredrik V:s son och efterträdare Kristian VII saknade ej

begåfning, men förföll snart till de vildaste utsväfningar, hvilka

förstörde honom till kropp och själ och inom få år gjorde honom

alldeles sinnessvag. Bernstorff var först den styrande, men undan-

trängdes af den tyske läkaren Johan Fredrik Struensee, som

förstått att ställa sig in hos konungen och hans gemål, Karolina

Matilda af England. Struensee blef deras allsmäktige gunstling,

upphöjdes till grefve och kabinettsminister och herskade såsom

sådan enväldigt öfver landet. Han var en anhängare af den

tidens friare idéer och ville reformera samhället i alla riktningar,

t. ex. i förvaltning, undervisning m. m. Men han gjorde detta på

ett våldsamt och brådstörtadt sätt; han undertryckte allt, som var

danskt i språk och sed, och han visade öppet förakt för religion

och sedlighet. I följd häraf uppstod snart ett häftigt missnöje i

landet, och vid hofvet bildade sig en sammansvärjning under led-
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ning af enkedrottning Juliana Maria. De saminansvurne in-

trängde på natten i konungens sofrum och förmådde honom att

underskrifva en arresteringsorder mot drottningen, Struensee och

dennes medhjelpare Brandt. De två sistnämde blefvo dömde „„

och afrättade såsom majestätsförbrytare; drottningen skildes från

sin gemål och aflägsnades ur landet, 1772. Själen i den nya

regeringen blef Ove Guldberg, som var en allvarlig och foster-

ländskt sinnad man, men fastvuxen i föråldrade meningar. Han
stod i spetsen för styrelsen i tolf år (Guldbergska perioden).

Emellertid hade kronprinsen Fredrik uppnått den ålder, då han

skulle taga sitt inträde i statsrådet; med sina vänners hjelp ut-

förde han då en statshvälfning, hvarigenom eukedrottningens

och Guldbergs inflytande upphörde och regeringen lades i kron-

prinsens händer (1784).

Fredrik, som först 1808 vid sin faders död blef konung under

namn af Fredrik VI, var Danmarks styresman i 55 år; han var

en redbar och rättrådig man och derför älskad af sitt folk, men
han egde inga egentliga statsmannaegenskaper. Han lät under

sin första regeringstid leda sig af sin ädle, frisinnade minister

Andreas Peter Bernstorff, brorson till den äldre Bernstorff, och

genomförde med hans tillhjelp en mängd förbättringar. Den

största af dessa reformer var bondeståndets frigörelse; den be-

stod deri, att »stavnsbåndet» upphäfdes och att allmogens ställning .-<,«

förbättrades äfven i andra afseenden, 1788. Följden blef, att åker-

bruket uppblomstrade, folkmängden ökades, och att folkets välstånd

och upplysning hastigt tillväxte. En liflig och inbringande handel

blef frukten af Bernstorffs kloka utrikes politik: med fasthet

och klokhet häfdade han i förbund med Sverige den danska

handelsflaggans neutralitet.

Den neutralitet, som Bernstorflf upprätthållit med sådan fram-

gång, blef efter hans död (1797) anledningen till stora olyckor

for Danmark. Först lät Danmark förmå sig att deltaga i den

väpnade neutralitet, som kejsar Paul stiftade mot England, och

detta ådrog Danmark det redan omtalade anfallet af engelska

flottan 1801. Det blodiga sjöslaget på Köhenhavns redd utföll '''"*

olyckligt för Danmark; men det höljde tillika dess sjömän med
ära och gaf lyftning åt nationalkänslan. Ännu i sex år upprätt-

höll Danmark sin neutralitet, men blef derigenom misstänkt hos

båda partierna, och ändtligen efter freden i Tilsit skyndade Eng-

land att göra Danmark oskadligt, innan det hunnit öfvergå på
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Napoleons sida. Medan den danska hären var borta i Holstein,

landsteg en engelsk styrka af 30,000 man på Själlands kust, om-
ringade Köbenhavn och hemsökte det i tre dagar med ett fruk-

tansvärdt bombardement, som anstälde stor förödelse och slut-

ligen tvang Danskarne att till fienden utlemna hela sin präktiga

flotta, 1807. Det sålunda begynda kriget med England, som fort-

gick i sju år, ödelade Danmarks blomstrande handel och förstörde

i grund dess drätsel. Af de båda samtidiga krigen med Sverige,

1808—9 och 1813—14, har det förra förberedt, det senare full-

bordat Norges skilsmässa från Danmark.

Norge gick under detta tidehvarf raskt framåt i välmåga;

sjöfarten var i slutet af 1800-talet ganska liflig, och trälasthandeln

inbragte mycket penningar. I jämbredd med välmågan tilltog

Norges sjelfständighetskänsla och missnöjet öfver landets beroende

ställning. Redan i förra tidehvarfvet hade Norge fått en egen

armé; nu kom dertill (från 1807) särskild regering och 1811 eget

universitet i Kristiania. Genom Karl Johans högsinthet och sin

egen fasthet blef Norge efter ett 300-årigt beroende åter upphöjdt

bland de sjelfständiga staternas antal.

Återblick på parti-tidehvarfvet.

Under detta tidehvarf fullföljde Eyssland med framgång sin politik

att söndra och försvaga de nordiska rikena. Sedan Eyssland med Dan-

marks tillhjelp störtat Sverige från dess stormaktsställning, sökte det,

ehuru förgäfves, tre särskilda gånger indraga Sverige i krig med Dan-

mark och omintetgjorde 1743 planen att förena Nordens kronor på

samma hufvud. Då Katarina II besteg Rysslands tron, återknöt hon

de gamla förbindelserna med Danmark, som nu i lång tid blef Ryss-

lands trogne vasall; med dess bistånd arbetade hon på Sveriges under-

gång, men hennes planer omintetgjordes genom Gustaf IILs snille och

mod. Danmarks långvariga förbund med Ryssland blef illa lönadt af

kejsar Alexander. Sedan han med Danmarks bistånd bemäktigat sig

Finland, slöt han fred med Sverige utan att bekymra sig om Danmarks

intressen. Några år derefter förband han sig med Karl Johan och

lönade Danmarks många tjenster med Norges förlust. Deremot har

samme kejsare visat Karl Johan en orubblig trofasthet.

Men i trots af Rysslands söndringspolitik började de nordiska

folken allt mer närma sig hvarandra och inse sina gemensamma in-



, 303

tressen. Både Hattar och Mössor önskade stå på god fot med Dan-

mark, och den danska regeringen bemödade sig uppriktigt om Sveriges

vänskap ända tills Katarina II indrog Danmark i sitt nät. Derpå för-

anledde den väpnade neutraliteten nya förbindelser emellan de nordiska

rikena (1780, 1794 och 1800), men Sveriges planer på Norge omöjlig-

gjorde en varaktig vänskap.

Under storhetstiden hade Sveriges statsförvaltning fått sin fasta

ordning och utbildning: under partitidehvarfvet blef Sveriges statsför-

fattning närmare utvecklad och bestämd. Men det skedde icke på

lugn och fredlig väg, utan genom en följd af partistrider och stats-

hvälfningar: icke mindre än fyra gånger inom 90 år blef författningen

väsentligt förändrad, nämligen 1719, 1772, 1789 och 1809, och dessa

förändringar vacklade mellan republik och envälde, mellan sjelfsvåld

och despotism. Härigenom förvärfvades en rik politisk erfarenhet, man
lärde känna både partiväldets och enväldets missbruk, och derför, då

man slutligen 1809 gick att upprätta ett verkligt konstitutionelt

styrelsesätt, förstod man att skaffa sig garantier emot nämda miss-

bruk. Sålunda är vår nuvarande statsförfattning frukten af frihets-

tidens och den gustavianska tidens hvälfningar, strider och misstag.

Det var dock ej blott statsskicket, som utbildades genom dessa

strider; detsamma var förhållandet med det borgerliga lifvet och

ståndsväsendet. Under frihetstiden tillkämpade sig prester och bor-

gare en inflytelserik ställning vid sidan af adeln, och då Gustaf III

1789 behöfde allmogens stöd, höjde han detta stånds borgerliga ställ-

ning; slutligen då landet 1809 stod vid undergångens rand, efterskänkte

de högre stånden frivilligt de privilegier, som ännu skilde dem från

allmogen. Ståndssplittringen fortfor dock ännu länge vid riksdagen.

Den ekonomiska utvecklingen i landet hade liksom den poli-

tiska lidit af täta rubbningar och afbrott. Efter nöden vid Karl XII:s

död kom i de följande årtiondena en hastig uppblomstring, hvilken

dock i följd af krigen och styrelsens misstag lika hastigt förtvinade på
1760-talet. Äter inträdde genom Gustaf III:s myntreglering och den

väpnade neutraliteten en gynsam tid för handeln, men missväxter och

krig gjorde slut på välmågan, och under 1808 års krig steg nöden till

sin höjd. Den lönande smyghandeln med England åren 1810— 12

framkallade för tillfället en stor liflighet i rörelsen, men efter freden

1814 blef förlägenheten så mycket större. — Dessa hastiga omkast-

ningar inverkade ofördelaktigt på landet och folket; de hindrade det

jämna, lugna framåtskridande, som beror på omtanke och sparsamhet,

och alstrade ömsom nöd, ömsom öfverdåd, vingleri och lättsinne. Vanan
att lefva öfver sina tillgångar inrotade sig, i synnerhet under Hattarnes

styrelse och på Gustaf III:s tid; det onda förvärrades genom exemplen

från ett slösande, lättfärdigt hof samt efterapningen af utländska seder.

— Bland allmogen fortlefde ännu forntida enkelhet, men i denna sam-

hällsklass rådde ett annat farligt missbruk, nämligen husbehofsbrännin-

gen och dryckenskapslasten.

Den lyftning, som Sveriges andliga odling fått under Hattrege-

ringen och Gustaf III, fortlefde under den följande tiden. Af Gustaf
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III:s lysande samtida bortgingo de fleste kort efter hans död, men de

ersattes snart af yngre snillen, såsom Franzén och Vallin, Geijer och

Tegnér, hvilka dock mer tillhöra följande tidehvarf. Med dem fick

literaturen en ädlare smak och en högre lyftning. Den franska smaken,

som dittills varit ensidigt rådande, anfölls på det häftigaste af ett yng-

lingaförbund med Atterbom i spetsen (»Fosforisterna»).

Den evangeliskt-lutherska statskyrkan, som hade sin egentliga

blomstringstid på 1600-talet, började i följande århundrade försvagas

och förverldsligas. Genom Karl XI:s kyrkolag kom hon i allt för stort

beroende af staten, under frihetstiden blefvo presterna indragna i de

politiska partistriderna, och på Gustaf IILs tid rådde missbruket, att

presterliga tjenster bortgåfvos för penningar. Statskyrkans mindre till-

fredsställande skick gaf anledning till uppkomsten af nya religiösa

riktningar, såsom pietismen, svedenborgianisinen och rationalismen, hvilka

väl af kyrkan bekämpades, men tillika på henne utöfvade stark infly-

telse. Ofördragsamheten mot olika tänkande var ännu stor, och reli-

gionsfriheten vann endast långsamt insteg.

Geografisk öfversigt.

Sverige hade redan i slutet af förra tidelivarfvet gjort de för-

luster i landområde, hvilka stadfästes genom fredssluten 1719,

1720 och 1721, Derigenom gick först en stor del af de tyska

eröfringarna förlorad, nämligen Bremen och Ver den till Han-
nover, samt Vor-Pommern söder om Peene jämte Stettin,

Damm och Gollnow samt öarna Usedom och Wollin till Preussen;

af det återstående blef Wismar med område 1803 förpantadt till

Mecklenburg och det öfriga Pommern med Riigen 1815 af-

trädt till Preussen. Till Ryssland afstodos Ingermanland, Est-

land och Livland med Ösel 1721, samt Finland i tre om-

gångar: 1721 sydöstra Karelen (stycken af Vihorgs och Keksholms

län), 1743 landet öster om Kymraene-elf och Saima jämte iV^-

slott, samt 1809 hela det öfriga Finland med Åland och dertill

ett stycke af svenska Vesterbotten och Lappmarken. Sveriges

yttre ställning blef härigenom mycket vådlig, men betryggades åter

genom föreningen med Norge 1814. — Koloni: vestindiska ön

S:t Barthelemy (från 1784).

Invan arnes antal hade betydligt sjunkit i följd af de folk-

ödande krigen under Karl XII, men steg hastigt under freden;

folkmängden i Sverige och Finland utgjorde 1750 omkr. 2,200,000
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inv. Efter skilsmässan från Finland (med omkr. 900,000 inv.)

var Sveriges folkmängd 1815 nära 2^/^ millioner.

Länens antal var efter 1810 25, hvarvid det framgent för-

blif^^t.

Efter freden i Nystad sökte Sverige mot den östra grannen

upprätta en ny försvarslinie. bestående af de befästa städerna

Fredrikshamn vid Finska viken och Villmanstrand på ett näs i

Saima samt Nyslott i Savolaks. Sedan äfven denna linie blifvit

bruten genom 1741—2 års krig, anlades örlogshamnen och sjö-

fästningen Sveaborg, »Nordens Gibraltar», på öar vid inloppet

till Helsingfors (1749), äfvensom befästningar vid gränsen.

Danmark införlifvade 1721 med sig den gottorpsha delen af

Slesvig. Dess egentliga område led under denna tid ingen nämn-
värd minskning, men riket försvagades i hög grad genom skils-

mässan från Norge 1814; de norska biländerna, Island, Färöa7'/2a

och Grönland, stannade dock hos Danmark. Konungahuset ut-

bytte (1773) Oldenhurg emot den gottorpska delen af Holsteiu,

hvarigenom hela detta hertigdöme blef förenadt med Danmark.
Dertill kom 1815 Lauenburg, men så väl detta som Holstein

blefvo s. å. medlemmar af Tyska förbundet.

Det egentliga Danmark (till Eider) hade vid 1815 en folk-

mängd af omkr. 1,300,000 invånare.

Norge blef, då det 1814 skildes från Danmark och förenades

med Sverige, beröfvadt sina gamla biländer, Island, i^äröarna och

Grönland. Dess folkmängd utgjorde 1815 nära 900,000 inv.

IT. Nyare Tidens fjärde tidehvarf.

Nutiden.

Från 1815 till närvarande tid.

Allmänna grunddrag.

Sverige och Norge få under oafbruten fred utveckla sin förening

och sina fria författningar; äfven Danmark förvärfvar omsider politisk

frihet, men hemsökas derefter af stora förluster och af inre partistrider.

De tre nordiska rikena träda i allt närmare gemenskap med hvarandra,

på samma gång som de hvart för sig framskrida i kultur och uppnå
en högre grad af andlig och materiell odling än någonsin förr.

Odhner Sver., Nor. o. Danm. historia. 6:te upp. 20
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Sverig-e.

Karl XIV Johan.

1818—1844.

Sveriges och Norges förening under samme konung är början

till ett nytt tidelivarf i de båda rikenas historia. Härmed var

deras ställning för framtiden betryggad, och sedan den tiden hafva

de åtnjutit en oafbruten fred.

Endast några få år var Karl XIII konung öfver de förenade

^jir rikena: han dog i febr. 1818 och efterträddes i största lugn af

Karl XIV Johan ^. I verkligheten hade denne varit Sveriges

konung allt sedan sin första ankomst till landet; nu blef han det

äfven till namnet.

Den nye konungen uppsteg på tronen med föresats att full-

följa det stora verk, som han med sådan framgång begynt: att

återupprätta det af så många pröfningar hemsökta Sverige, att

befästa föreningen emellan Sverige och Norge och stadga det nya

statsskick, som svenska folket gifvit sig 1809.

Det nya statsskicket.

Sveriges författning var bestämd genom de fyra grundlagarne:

regeringsformen af den 6 juni 1809, riksdagsordningen

af 1810, successionsordningen af s. å. samt tryckfrihets-

förordningen af 1812. Dertill måste läggas de konstitutionella

stadgarne, bland hvilka riddarhusordningen, äfvensom riksakten

^ Bernadotteska ätten:
Karl XIV Johan,

g. m. Desirée Clary, köpmansdotter från Marseille.

Oskar I, g. m. Josefina af Leuchtenberg.

Karl XV, g. m. Lovisa Gustaf, hert. Oskar II, Eugenia. August, hert. af
af Nederland. af Upland t g- m- Sofia af Nassau. Dalarne, t 1873,

I

1852.
I

g. va. Teresia af

I I
Sachs. -Altenburg.

Lovisa, g. m. Fredrik, Gustaf, hert. Oskar, hert. Karl, hert. af Eugen, hert.

kronprins af Danmark. af Värmland, af Gotland. Vestergötland. af Närike.
g. m. Viktoria af Baden.

Gustaf Adolf, Vilhelm,
hert. af Skåne. hert. af .Södermanland.
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af 1815 för föreningen emellan Sverige och Norge. — Hvad de

nya grundlagarne åsyftade, var att gifva konungen den makt han

behöfde för att kunna upprätthålla rikets inre ordning och yttre

sjelfständighet, men ock att förekomma alla missbruk af konunga-

makten samt gifva ständerna en sjelfständig ställning vid konun-

gens sida. Den styrande och verkställande makten tillades kon-

ungen ensam, han egde ock att börja krig samt sluta fred och

förbund, men han måste i alla ärenden höra ansvariga rådgifvare,

och ingen kunglig befallning egde giltighet, som ej var kontra-

signerad (undertecknad) af en bland dessa. Statsrådet bestod

af nio medlemmar, nämligen justitie- och utrikes-statsministrarne,

sex andra statsråd samt hofkansleren, hvartill kom den stats-

sekreterare, som i hvarje fall föredrog ärendena i statsrådet; dessa

rådgifvare, ehuru konungens ämbetsmän och af honom tillsatta,

kunde äfven af riksdagen ställas till ansvar för sina rådslag.

Konungens högsta domsrätt utöfvades fortfarande af högsta dom-
stolen. Hvad lagstiftningen beträffar, så egde konungen ensam

stifta ekonomisk lag, men all annan lagstiftning tillhörde konungen

och ständerna gemensamt; beskattningsmakten utöfvades endast

af ständerna, hvilka ock bestämde statsutgifterna. Rikets stän-

der eller de fyra riksstånden sammankommo till lagtima riksdag

hvart femte år, dock konungen obetaget att när som hälst kalla dem

till urtima riksdag. Ständerna egde rätt ej blott att antaga eller

förkasta konungens joroposi^zoner, utan ock att sjelfva framlägga nya

förslag, äfvensom att låta förbereda frågorna genom utskott, bland

hvilka märkas konstitutionsutskottet för grundlagsfrågor och stats-

utskottet för statsregleringen. I allmänhet utgjorde tre stånds sam-

manstämmande mening rikets ständers beslut, men alla fyra stån-

dens bifall erfordrades för privilegii- och grundlagsändringar, och

de sistnämda fingo ej afgöras förr än på riksdagen efter den, då

de blifvit föreslagna. Slutligen tillkom det äfven ständerna att

bestämma öfver rikets mynt- och penningväsen samt utöfva kon-

troll öfver hela styrelsen : öfver statsrådet genom konstitutions-

utskottet, öfver domare och ämbetsmän genom en justitie-omhuds-

man och öfver statsmedlens användning genom särskilda revisorer.

— De vigtigaste medborgerliga rättigheter, som grundlagarne till-

försäkrade de enskilde, voro: säkerhet till person och egendom,

samvetsfrihet samt tryck- och yttrandefrihet. I alla tryckfrihetsmål

skulle, enligt beslut vid 1815 års riksdag, tillsättas en jwy, som

egde att afgöra, om den anklagade skriften vore brottslig eller ej.
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Hvad slutligen angår föreningen med Norge, sä föreskref

riksakten enahanda tronföljd för båda rikena samt gemensamt
konungaval; i förhållande till främmande makter skulle de för-

enade rikena utgöra en odelad enhet med samma utrikes styrelse,

men för öfrigt hade de ej mycket gemensamt, och föreningen var

af tämligen lös beskaffenhet.

Karl Johan och ständerna. Utrikes politiken.

Karl Johan hade genom sitt krigaresnille och sin statskonst

inom få år lyft Sverige ur den djupaste vanmakt till en aktad

plats bland de europeiska staterna, och han skördade lönen derför

i svenska folkets lifliga beundran och tacksamhet. Äfven hans

personliga egenskaper, hans intagande umgängessätt och storartade

frikostighet, voro egnade att förskaffa honom hängifna vänner och

beundrare. Det såg derför ut, som om konung och folk skulle i

ostörd endrägt gå framtiden till mötes. Men det fans tillika både

inom och utom Karl Johans personlighet anledningar, som fram-

kallade ny oro och strid. Öfverlägsen sin omgifning och van att

befalla fördrog Karl Johan ej gerna motstånd och fann sig med
svårighet i de band, som de stränga konstitutionella formerna lade

på hans herskarevilja; de fleste af hans rådgifvare under den

första tiden voro uppfostrade i enväldets grundsatser och förstodo

ej rätt det nya statsskickets anda. Dertill kom, att den politiska

reaktion, som efter 1815 tog öfverhand i hela Europa, äfven

sträckte sina verkningar till Sverige. Under inflytelsen af alla

dessa förhållanden visade sig den nye konungen mindre frisinnad,

än man kunnat vänta af den forne republikanen Bernadotte; man
tadlade regeringens skuggrädsla för alla friare yttranden, dess

lättretlighet för de minsta anmärkningar, dess motvilja för alla

större samhällsförbättringar. Van vid folkets gunst och medveten

om de stora tjenster han gjort Sverige, väntade Karl Johan af

svenska folket en fortfarande förnöjsamhet och undfallenhet för

hans önskningar. Men detta hopp gick ej i fullbordan, ty det

ligger i menniskornas natur att ej nöja sig med det närvarande,

utan rastlöst sträfva framåt till något bättre, och i detta afseende

kunde Karl Johan, som redan hade sin kraftfullaste ålder bakom

sig, ej motsvara de förhoppningar han väckt såsom kronprins.

Dessutom blef Karl Johan så till vida främmande för sitt land,
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att han ej talade dess språk, och denna brist i förening med

konungens misstänksamhet och sydländska häftighet vållade honom

många svårigheter och missförstånd.

De rådgifvare, som omgåfvo Karl Johan i början af hans

regering, hade fått sin utbildning under den gustavianska tiden.

Sådana voro: den gamle utrikes-statsministern Lars von Enge-

strö7n, som snart efterträddes af den fine, talangfulle Gustaf af

Vetterstedt, den erfarne, mångkunnige Mattias Rosenblad, slutligen

justitie-statsminister, samt Gustaf Fredrik af Virsén, en skicklig

finansman och ansedd såsom konseljens stödjepelare (f 1827). Karl

Johans närmaste förtrogne och gunstling var grefve Magnus Brahe.

De inrikes frågor, som i början af Karl Johans regering sys-

selsatte både regering och riksdag, voro oredan i penning-

väsendet samt Göta kanals fullbordande. Vid 1815 års riks-

dag hade man sökt afhjelpa penningnöden genom att utsläppa en

massa sedlar utan metallisk motsvarighet. Knappt var riksdagen

upplöst, förr än en fullständig handelskris utbröt; en mängd han-

delshus instälde sina betalningar, och af de enskilda diskontverk

(kreditanstalter), som staten understödde, kom ett på obestånd, och

de öfriga hotades af samma öde. Då sammankallades ständerna ^„^^
ISIS

till urtima riksdagen 1817—18, och enligt deras beslut upp- "

häfdes de enskilda diskonterna; vidare förböds all silfverutväxling

från banken, och slutligen anslogos betydliga summor till under-

stöd åt de ti7ckta näringarna, åt Göta kanalverk och andra all-

männa arbeten.

Vid dessa båda riksdagar visade sig de första spåren till

missnöje med regeringens åtgärder och opposition mot den-

samma. Denna opposition tog sin början på riddarhuset, der

den leddes af prosten grefve von Schiverin samt friherre Karl

Henrik Anckarsvärd, och den spred sig snart äfven inom bonde-

ståndet under ledning af bönderna Anders Danielsson från Elfs-

borgs län och Nils Månsson från Skåne. Oppositionen fram-

trädde först i en mycket mild form och åtföljdes ännu ej af

någon ovilja mot konungen, som tvärtom var föremål för allmän

hyllning. Under de följande åren började missnöjet utbreda sig

bland allmänheten genom inverkan af en nu framträdande opposi-

tionspress, i främsta rummet tidningen Argus, och oppositionen ,„„„

vann sådan styrka, att vid riksdagen 1823 ett verkligt motparti

kunde bildas; detta parti riktade skarpa anmärkningar mot rege-

ringen samt påyrkade utvidgad tryckfrihet, indragning af öfver-
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flödiga ämbeten, besparingar inom försvarsverket m. m. Vid den

A dei-på följande riksdagen 1828—30 ordnades ändtligen penning-

väsendet genom en af grefve Schwerin föreslagen myntreglering
(realisation). Denna plan, som först 1834 fullständigt genomför-

des, gick derpå ut, att silfverutväxlingen i banken åter skulle

börja efter sådana grunder, att en riksdaler specie i silfver räk-

nades lika med 2^3 rdr i bankosedlar och med 4 rdr i riksgälds-

sedlar.

Det stora nationalverket Göta kanal hade haft att kämpa
med många svårigheter, men drefs alltjämt framåt genom Plåtens

järnvilja; han hade dervid en nitisk medhjelpare i kommerserådet

B. Santesson. De förmådde riksdagen att gång efter annan under-

stödja kanalbolaget med lån och andra förmåner. Plåten fick ej

upplefva sitt verks fullbordan. Ar 1832 öppnades kanalen i sin

helhet; den hade då inalles kostat öfver 10 millioner rdr bko.

De förenade rikenas utrikes politik hade under dessa år

ej varit utan förvecklingar. Stormakterna inblandade sig i den

tvist, som uppstått om Norges andel i Danmarks statsskuld, och

sände från kongressen i Aachen (1818) en uppfordran till Karl

Johan att tillfredsställa Danmarks anspråk, men konungen till-

bakavisade med skärpa denna inblandning och häfdade med kraft

de förenade rikenas sjelfständighet. Tvisten uppgjordes slutligen

under Englands bemedling. — Mindre hedrande för Sverige blef

utgången af skeppshandelstvisten. Regeringen hade till utländingar

försålt några gamla krigsfartyg, men då dessa voro ämnade att

användas af de upproriska sydamerikanska fristaterna, inblandade

sig ryske kejsaren i saken och nödgade Sverige att låta köpet

återgå. Samtidigt dermed väckte Ryssland anspråk på en del af

norska Finnmarken; det lät sig dock nöja med en fördelaktig

gränstraktat (1826).

I

I juli 1830 inträffade i Paris den nya statshvälfning, som

kallas juli-revolutionen och som blef signalen till åtskilliga

folkrörelser i olika delar af Europa. Karl Johan betraktade dessa

hvälfningar med oblida ögon och slöt sig allt närmare till Ryss-

land, som då beherskades af den kraftfulle kejsar Nikolaus. Då
nu både julirevolutionen och Polackarnes resning mot Ryssland

8. å. följdes med varmt deltagande af den svenska allmänheten,

så uppkom på detta sätt en söndring emellan konungen och folket,

och den förre miste en del af sin gamla folkgunst. Nya opposi-

tionstidningar framträdde, såsom Aftonbladet och Dagligt Alle-
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hända. Det liberala partiets hufvudsträfvande under de följande

35 åren blef att upphäfva ståndsfördelningen vid riksdagen och

ombilda sjelfva representationssättet. Redan 1809 års konstitutions-

utskott hade framlagt ett förslag till en dylik ombildning, men
sedan hade frågan blifvit undanskjuten, och man inskränkte sig

till att i de gamla stånden upptaga målsmän för nya samhälls-

klasser, t. ex. för universiteten och för bergsbruken. Men 1830

utkom ett förslag till representationsreform, som gaf ny fart åt

nämda sträfvande; det var författadt af de liberala idéernas

yppersta förkämpar, friherre Anckarsvärd och juristen Johan

Gabriel Richert. Representationsreformen blef en af hufvudfrågorna

vid riksdagen 1834—35, och flere förslag framstäldes, ehuru utan jcoj

frukt. Riksdagsoppositionen hade nu fått nya krafter, särdeles

inom borgarståndet, der bmksegarne Vcern och Petré förde dess

talan och drogo flertalet på sin sida. — På sommaren 1834 utbröt

den svåra Ä;oZera-farsoten, som härjade våldsamt i större delen

af riket.

Under de följande åren tilltog spänningen emellan regeringen

och det liberala partiet, och oppositionen började nu rikta sina

anfall äfven mot konungens person och förtrogne. Regeringen

tillgrep först strängare åtgärder och lät genom hofkansleren von

Hartmansdorff näpsa och indraga oppositionstidningarna. Den
talangfulle publicisten assessor Crusenstolpe blef för lasteligt tal

mot konungen dömd till fästningsstraff, men då uppkom i hufvud-

staden en stark jäsning, som gaf sig luft i flere pöbelupplopp (1838).

Slutligen såg sig regeringen nödsakad att aflägsna Hartmansdorfli'

och lemna tidningarna i fred. Emellertid var stämningen bland

de liberale retad, och en storm drog sig samman öfver regeringen

till nästa riksdag, som församlades i jan, 1840. Oppositionen jom

var nu mäktigare än någonsin hos adeln samt i borgare- och

bondestånden, och äfven i presteståndet fick den en skicklig måls-

man i professor Johan Henrik Thomander. Man angrep på det

häftigaste ej blott regeringen, utan äfven konungen personligen;

somliga ville till och med nödga honom att nedlägga kronan.

Han lät förmå sig att afskeda större delen af den gamla ministären

och antaga en ny; äfven gaf han sitt bifall till en af ständerna

besluten ombildning af statsrådet. Denna ombildning bestod i

införandet af departementalstyrelsen, hvarigenom statsråden

tillika blefvo chefer för hvar sitt regeringsdepartement och före-

dragande i konseljen; såväl hofkanslers- som statssekreterare-
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ämbetena upphörde, och statsrådets medlemmar blefvo tio, af

hvilka tre konsultativa utan departement. För öfrigt fattades vid

denna riksdag beslut om folkskolors inrättande öfver hela riket.

Den opposition, hvaraf Karl Johan oroades under större delen

af sin regering och som nådde sin höjd vid 1840 års riksdag,

saktade sig under hans sista regeringsår, och den gamle konungen

rönte många prof på folkets tillgifvenhet. Han dog 80 år gammal

(d. 8 mars) 1844. »Ingen har fylt en bana liknande min», yttrade

Karl Johan på dödsbädden. Och visserligen var det en under-

bar försynens skickelse, som kallade honom, en hyddans son, en

främling från Pyrenéernas fot, att intaga Sveriges tron. Ehuru

krigare till yrket var han den förste af Sveriges regenter, som

förde en regering utan krig. Ingen af våra konungar har uppnått

en så hög ålder som Karl Johan, ingen före honom har fått se

sina sonsöner. Han var gift med Desirée (Desideria) Clary, dotter

af en rik köpman i Marseille, och hade med henne sonen Oskar.

Den inre förvaltningen och odlingen under Karl Johan.

Sverige har aldrig åtnjutit ett så långvarigt fredslugn, som

det, hvilket tog sin början med 1814. Härför hade det först och

främst att tacka Karl Johan, hvilken förenade den skandina-

viska halfön under samma spira och derefter försigtigt afhöU sig

från hvarje inblandning i de europeiska striderna. Den långa

fredstiden begagnades af konung och folk till ett oförtrutet arbete

i den fredliga odlingens tjenst. Framstegen voro ingalunda obe-

tydliga.

Inom statsförvaltningen gjordes flera indragningar och

förenklingar; vissa förvaltningsgrenar afskildes såsom särskilda

styrelseverk, t. ex. tullstyrelsen och poststyrelsen. Den vigtigaste

förändringen på detta område var dejjarteinentalstyrelsens införande

1840. Departementen äro till antalet sju, nämligen justitie-, ut-

rikes-, landtförsvars-, sjöförsvars-, civil-, finans- och ecklesiastik-

departementen; för hvart och ett af dessa finnes en särskild expedi-

tion, och expeditionerna tillsammans utgöra konungens kansli.

För Skåne och Bleking inrättades en särskild hofrätt i Kristian-

stad (1820).

Landtförsvaret nådde, tack vare Karl Johans stora mili-

tära erfarenhet, en ganska hög utveckling. Härens öfning och
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beväpning förbättrades, och militärbildningen höjdes. Karl Johan

uttänkte äfven ett nytt försvarssystem för Sverige, hvilket kallades

centralförsvaret. Det skulle ega till stödjepunkt en stark fästning

och vapenplats i hjertat af landet, och härtill utsågs det nyanlagda

Karlshorg, beläget på en udde vid Göta kanals utlopp i Vättern.

Sjöförsvaret var ej i ett lika godt skick som landtförsvaret.

Handel och industri gjorde betydande framsteg. Handeln

repade sig småningom efter den svåra rubbningen 1815, den främ-

jades i synnerhet genom penningväsendets ordnande och genom

den vidsträcktare handels- och näringsfrihet, som på ständernas

yrkande långsamt banade sig väg. Fabriksväsendet åtnjöt fort-

farande stora förmåner genom höga skyddstullar; de vigtigaste

tabrikeraa voro klädesväfverierna i Norrköping, bomullsspinnerierna

samt den nyanlagda mekaniska verkstaden vid Motala. Ännu
större voro de framsteg, som jordbruket gjorde. Skiftesverket

blef fullföljdt efter en förbättrad plan, hemmansklyfningen frigafs,

en mängd sparbanker inrättades, i de särskilda länen stiftades

liushällningssållskaj-) till främjande af landthushållningen, flere

landthruksskolor anlades. Frukten häraf blef en stark tillväxt i

folkmängden och i det allmänna välståndet. Framstegen mot-

verkades dock genom den öfverhandtagande dryckenskapslasten.

Flere nya samfärdsleder öppnades. Den vigtigaste af

dessa var Göta kanal. Genom denna samt den nu ombygda

Trollhätte kanal sattes Öster- och Vesterhafven, Vänern och

Vättern i förbindelse med hvarandra. Södertälge kanal fullborda-

des, Hjälmare kanal ombygdes. De inre vattendragen i vårt land

fyldes med segel. Snart började bland dessa visa sig en och

annan ångbåt; det första ångfartyg i Sverige bygdes 1818 af

Engelsmannen Owen.

Den allmänna undervisningen förbättrades på flere sätt.

För den högre undervisningen inrättades Karolinska mediko-

kirurgiska institutet i Stockholm, nya lärostolar vid universiteten,

nya gymnasier i Stockholm och Visb^/ m. m. Flere nya tillämp-

ningsskolor stiftades, såsom Teknologiska institutet (nu Tekniska

högskolan) och skogsinstitutet i Stockholm, bergsskolan i Falun,

navigations- och slöjd-&ko\or m. fl. För den länge försummade

folkundervisningen började en ny tid med kongl. förordningen af

1842, som anbefalde upprättandet af en folkskola i hvarje socken

och ålade alla föräldrar att låta sina barn undervisas; för bildande

af skollärare skulle seminarier inrättas.
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Den vetenskapliga och vittra odlingen i Sverige hade

under Karl Johans regering kanske sin förnämsta blomstringstid.

Af vetenskapens olika områden är det två, som företrädesvis odlats

af Svenskar, nämligen 7iaturi^etenskaperna och historien. Främst

bland naturvetenskapsmännen står Jakob Berzelius, verldens

störste kemist på sin tid och omskapare af sin vetenskap (f 1848);

vidare utmärkte sig Agardh och Fries i botaniken, Nilsson i

zoologien och Retzius i etnologien. Den i Amerika bosatte in-

geniören John Ericsson började redan nu blifva verldsberömd

genom sina stora mekaniska uppfinningar. Historieforskningen

idkades med större framgång än någonsin: de som på detta fält

gingo i spetsen voro Erik Gustaf Geijer (f 1847), Nordens

störste historieskrifvare, och den talangfulle häfdaskildraren Anders

Fryxell. — Bland skalderna voro vid tidehvarfvets början Franzén

och Vallin de ypperste; de blefvo båda biskopar, och Vallin utar-

betade åt svenska kyrkan den nya psalmboken. Redan i slutet af

förra tidehvarfvet hade en ny, friskare anda framträdt inom Sve-

riges vitterhet och framkallat tvänne nya riktningar eller skolor:

den romantiska med Atterhom i spetsen, som sökte sina förebilder

i den nyare tyska literaturen och häftigt angrep den dittills rådan-

de franska smaken, samt den götiska, som ville återupplifva det

nationelt nordiska i sång och bildning. Den götiska skolan fick

största inflytelsen på folket, ty hon räknade bland sina medlemmar

Sveriges störste skald, Esaias Tegnér (f 1846), och dess störste

häfdatecknare, Geijer, tillika skald och tonsättare, äfvensom Ling,

den svenska gymnastikens grundläggare. Andra framstående diktare-

snillen på denna tid voro den svärmiske Stagnelius, den genialiske,

sällsamme Almqvist och romanförfattarinnan Fredrika Bremer.

Äfveu Johan Ludvig Runeberg (f 1877) började nu sin lysande

skaldebana; han har lefvat och verkat i Finland, men hans dikter

tillhöra den svenska literaturen. — Bland de sköna konsterna

fick musiken en hög utbildning och stor spridning bland folket;

den svenska sångerskan Jenny Lind var känd i hela den bildade

verlden. Inom den bildande konsten intogs första rummet af

bildhuggarne Fogelherg och Byström. Fogelbergs sista verk var

den ryttarestod öfver Karl Johan, som Oskar I lät resa i hufvud-

staden.
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Oskar 1.

1844—1859.

Oskar I och ständerna. Utrikes förhållanden.

Konung Oskar var född i Paris och fick der sin första upp-

fostran. Men då han kom till Sverige vid 11 års ålder, blef han

snart svensk till språk och seder. Han var vid sin tronbestigning

redan 45 år gammal. Såsom kronprins hade han endast de sista

åren utöfvat något inflytande på regeringsärendena; i följd af sina

frisinnade tänkesätt egde han ej sin faders fulla förtroende. Sin

långa ledighet hade han användt till studier och iakttagelser på

alla bildningens områden; han hade till och med uppträdt såsom

författare i vigtiga samhällsfrågor. Han var rikt begåfvad till

kropp och själ; han egde ett ljust förstånd och ett klart omdöme och

dessutom vackra konstnärsanlag. Till karaktären var han mild

och rättrådig, lugn och fördomsfri; med fin beräkning fattade han

sina beslut, med kraft satte han dem i verket. — Vid 24 års

ålder hade han äktat den sköna, sextonåriga Josefina af Leuchten-

berg, dotter af Napoleon I:s styfson prins Eugene (Beauharnais),

och hade med henne fem barn, sönerna Karl, Gustaf, Oskar och

August samt dottern Eugenia.

Helsad af glada förhoppningar tillträdde konung Oskar styrelsen

öfver de förenade rikena. Dessa förhoppningar blefvo ej häller

besvikna. Den nye konungen tillsatte en ministär af frisinnade

rådgifvare, och vid riksdagen 1844 gaf han sitt bifall till flere jc||

vigtiga reformer, såsom riksdagarnes återkommande hvart tredje i

stället för hvart femte år, tryckfrihetens utvidgning samt den lika

arfsrätten för bröder och systrar^ (1845). Oppositionen var nu

försvunnen, och det bästa förhållande rådde mellan konung och

folk; endast inom adeln, ledd af presidenten v. Hartmansdorff,

samt presteståndet visade sig tecken till missnöje, i det man an-

såg regeringen allt för liberal. Under de följande tre åren rådde

en liflig verksamhet inom alla styrelsens grenar. Enligt ständernas

begäran tillsattes äfven en kommission, som utarbetade ett förslag

' Lika arfsrätt åtnjöts af borgerskapet redan enligt stadslagen och af
presterskapet från Johan III:s tid.
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till riksdagens oinbildning, men detta torslag behagade hvarken

regeringen eller ständerna, hvilka åter sammankommo till riks-

dag hösten 1847. Representationsfrågan syntes hafva förlorat sin

förra betydelse och ifvern derför svalnat — då plötsligt under-

rättelsen kom om februari-revolutionen och republikens ut-

ropande i Frankrike 1848, en tilldragelse som följdes slag på
slag af andra likartade folkrörelser i de flesta delar af Europa.

Detta gaf nytt lif åt reformsträfvandena, och ehuru Sverige med
sin urgamla frihet ej behöfde frukta sådana skakningar, som hem-
sökte det öfriga Europa, visade sig äfven här oro och upphetsning

i sinnena; i hufvudstaden föreföllo (mars 1848) flere gatu-upp-

träden och oordningar, tidningarna förde ett häftigt språk, och

bland ständerna spordes missnöje med konungens dåvarande råd-

gifvare. Detta gaf konung Oskar anledning att afskeda sin

gamla ministär och tillsätta en ny. Dess första värf blef att ut-

arbeta ett nytt representationsförslag; ett sådant framlades ock

tor ständerna och antogs att hvila till nästa riksdag.

Medan ständerna voro samlade, hade Sveriges yttre politik

tilldragit sig allt större uppmärksamhet. Krigets åskor närmade

sig Norden och hotade vårt grannland Danmark, som påkallade

vårt bistånd. Under den långa fred, som efter 1814 rådde i

Norden, hade den gamla tvedrägtsandan, som i så många år-

hundraden söndrat Nordens folk, småningom mildrats, och i många
sinnen vaknade medvetandet af de nordiska folkens stamförvandt-

skap och gemensamma intressen. »Söndringens tid är förbi», sjöng

Tegnér, när han i Lunds domkyrka satte lagerkransen på Öhlen-

schlägers hufvud. Först började vetenskapsmännen från hela

Norden att träda i närmare förbindelse med hvarandra; det första

skandinaviska naturforskaremötet hölls i Göteborg (18.39). Derpå

spred sig den nordiska enhetstanken eller skandinavismen till

den studerande ungdomen vid Nordens högskolor, hvilken samman-
kom till studentmöten och med ungdomlig ifver verkade för folkens

förbrödring. Då nu Danmark 1848 hemsöktes af ett svårt upp-

ror i Holstein och Slesvig och tillika angreps af Tyskarne, så

följdes dess kamp med allmänt deltagande i Sverige och Norge;

många frivilliga skyndade till Danmark och kämpade för dess

rättvisa sak. Det undgick ej konung Oskars statsmannablick, att

den fara, som hotade Danmark, gälde hela Norden, och han be-

tänkte sig ej länge, innan han inblandade sig i striden. Under-

stödd af svenska riksdagens och norska stortingets bifall samman-
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drog han i Skåne en svensk-norsk här af 20,000 man; en fjärde- iorr

del deraf öfverfördes till Fyen, för att vara till hands, i fall-

fienden ville angripa Jylland. Detta fall inträffade dock ej; i stället

lyckades konungen i Malmö bemedla en vapenhvila mellan de krig-

förande och drog derpå sina trupper från Fyen.

Emellertid hade frågan om riksdagens ombildning blifvit lif-

ligt förhandlad i landet och föranledt många möten och öfver-

läggningar. Det kungliga representationsförslaget behagade hvarken

de liberale eller de konservative och föll derför i tre stånd på
riksdagen 1850—51. Vid denna tid började konung Oskar att jokj

aflägsua sig från det liberala partiet och närma sig det konserva-

tiva. I enlighet med denna förändrade ståndpunkt ombildade

konungen sin ministär åren 1851—52. Detta gaf ny fart åt den

sedan Karl Johans tid hvilande oppositionen, hvilken dock icke

uppträdde med den bitterhet som förr och ej angrep konungen

personligen. Vid den derpå följande riksdagen 1853—54 trädde *^^^

de politiska tvistefrågorna i bakgrunden; partierna stodo ej så

fiendtligt mot hvarandra, utan kunde samverka till genomförande

af flera vigtiga reformer. Så blef nu den förderfliga hushehofs-

hrånningen afskaffad^ och bränvinsbränningen förvandlades till en

fabriksnäring med hög beskattning; vidare grundlades den friare

handels- och tullagstiftning, som sedan dess blifvit vidare

utvecklad under ledning af finansministern Johan August Gripen-

stedt; ändtligen anslogos 7\ ^ mill. rdr till påbörjande af statens

järnvägsanläggningar.

Under denna riksdag började de utrikes förhållandena åter

träda i förgrunden. Det stora orientaliska kriget var på väg

att utbryta, i det Frankrike och England uppträdde till Turkiets

försvar mot Ryssland; kriget kunde lätt flytta sig till Östersjön,

och det gälde för Sverige att göra ett val emellan Ryssland och

Vestmakterna, Karl Johan hade troget hållit fast vid förbundet

med Ryssland, men konung Oskar ansåg, att detta förbund stred

både mot svenska folkets sympatier och mot dess sanna intressen,

och närmade sig försigtigt Vestmakterna. Först utfärdade han i

samråd med Danmarks konung en neutralitetsförklaring. Derpå

inleddes underhandlingar emellan konung Oskar och kejsar Na-
poleon III, och slutet blef novembertraktaten af 1855, som ,o^„

försäkrade de förenade rikena om Frankrikes och Englands hjelp

mot hvarje angrepp af Ryssland. Dermed var den 1812 grund-

lagda förbindelsen med Ryssland bruten. Konung Oskars beslut-
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samma uppträdande bidrog till att påskynda freden, som slöts

1856 i Paris; af denna hade dock Sverige ingen annan fordel än

att Ryssland förband sig att ej vidare befästa Alandsöarna. — Efter

denna vigtiga vändpunkt i vår yttre historia sökte konung Oskar

stärka de förenade rikena genom en nära anslutning till Danmark,

och hans politik blef allt mer skandinavisk. Till en skara studenter

från Nordens högskolor yttrade han de minnesvärda orden, att

»hädanefter är krig emellan skandinaviska bröder omöjligt», och

han erböd den danske konungen ett förbund till försvar för Dan-

mark intill Eider, hvilken flod han betraktade som Nordens natur-

liga gräns mot söder.

Den neutrala ställning, som Sverige intagit under kriget, samt

de fransk-engelska flottornas närvaro i Östersjön hade varit sär-

deles gynsam för Sveriges handel och sjöfart, hvilka aldrig varit

.jj,_ så blomstrande som då. Regeringen kunde vid riksdagen 1856—58

meddela ständerna en lysande skildring af landets tillstånd; be-

tydliga summor anvisades af ständerna till allmänna företag, löne-

förbättringar m. m., deribland 20 mill. rdr såsom anslag till statens

järnvägsanläggningar. Flere vigtiga lagar antogos af ständerna,

deribland den om qvinnans rätt att vid 25 års ålder blifva

myndig.

När ständerna åtskildes, hade konung Oskar redan upphört

att sjelf styra sina riken. Hans redan förut vacklande helsa

bröts fullkomligt under år 1857, och på hösten s. å. öfverlemnade

han med ständernas bifall styrelsen åt sin äldste son, kronprinsen

Karl. Nu började ett långsamt aftynande, vanmaktens töcken

,.^c lade sig allt tätare öfver konung Oskars förr så ljusa och verk-
1859 c .

samma ande, och den 8 juli 1859 afsomnade han, begråten af sina

folk och följd af deras välsignelser.

Den inre utvecklingen under Oskar I.

Ingen af Sveriges regeringar har att uppvisa en så snabb och

lysande materiell förkofring, som Oskar l:s; den var allt för

snabb, för att kunna vara i allo varaktig, och efterföljdes äfven

af någon tids förlägenhet och nöd.

Orsakerna till denna hastiga uppblomstring voro, utom gyn-

samma yttre förhållanden och god årsväxt, de kraftiga åtgärder,

som vidtogos för att frigöra den allmänna rörelsen från många
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hämmande band, för att lindra skatterna, förbättra samfärdsmedlen

samt utveckla penningväsendet. Genast i början af sin regering

upphäfde konung Oskar det rådande tvånget inom handel och

handtverk, fabriker och bergshandtering, och från år 1855 blefvo -

frihandelns grundsatser afgjordt tillämpade i handels- och tull-

lagstiftningen. Jordbruket främjades genom förenkling af grund-

räntorna, förbättrade brukningssätt, upprättandet af landtbruks-

instituten på Ultuna och Alnarp m. m. Den allmänna rörelsen

underlättades genom det nya systemet för mynt, mål och vigt

(1855) och genom en mängd nya penning- och låneinrättningar,

såsom sparbanker, hypoteksföreningar, privat- och filialbanker.

Handeln och sjöfarten befordrades genom nya handelsfördrag och

särskildt genom Öresundstullens aflösning, hvarom öfverenskom-

melse träffades med Danmark 1857. En mäktig häfstång låg

äfven i kommunikationsväsendets hastiga framsteg. Nya vägar

och kanaler anlades, postväsendet utbildades, elektriska telegrafer

upprättades till flere hundra mils längd (från 1853), och ändtligen

bygdes betydliga järnbanslinier. Den första järnväg i Sverige

bygdes af ett enskildt bolag emellan Örebro och Arboga; men

1854 beslöto ständerna, att alla stambanor skulle anläggas och ^^^^

förvaltas genom statens försorg. Penningar anskaffades genom

upplåning, mest å utrikes ort, och arbetet gick raskt framåt under

ledning af öfversten Nils Ericson, äldre broder till ingeniören

John Ericsson.

Frukterna af alla dessa bemödanden dröjde ej att visa sig.

Jordhmhet utvecklade sig så starkt, att spanmålsutförseln, som i

konung Oskars första regeringsår knappt utgjorde 300,000 tunnor,

år 1855 uppgick till 1,700,000 tunnor. Fabriksrörelsen växte

under Oskars regering från 25 till 60 millioners värde, och Sverige

deltog med heder i den andra verldsutställningen i Paris (1855).

Sveriges handel med främmande land utvecklade sig på ett år-

tionde lika mycket som förut under ett århundrade; såväl utförseln

som införseln utgjorde 1856 tredubbla beloppet mot hvad de voro

i början af Oskars regering.

Den andliga odlingen var ej mindre omhuldad af konung

Oskar. Visserligen bortgingo många af den förra tidens stora snillen,

och nya kommo ej alltid i stället, men deremot spred sig bildning

och upplysning till allt vidsträcktare kretsar af samhället. Folk-

skolor inrättades i alla Sveriges församlingar. Det högre skol-

väsendet ombildades så, att gymnasiet och lärdomsskolan förenades
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lill ett gemensamt läroverk; det undergick äfven andra förändringar,

hvilka slutligen faststäldes i skolstadgan af 1859. Åtskilliga nya
läroverk upprättades. De sköna konsterna uppmuntrades på flere

sätt, ocli målarekonsten gjorde stora framsteg. Ett praktfullt

nationalmuseum uppfördes i hufvudstaden.

Till en förbättrad lagstiftning framlades flere förslag. StrafF-

och fängelseväsendet ombildades genom uppförande dif cellfängelser

för hvarje län. Rättsskipningen förenklades genom upphäfvande

af flere onödiga domstolar, t. ex. lagmansrätterna. Bergskollegium

förenades med kommerskollegium. Det svenska tabellverket ut-

vidgades och öfverlemnades åt en statistisk centralbyrå. Äfven
förs vars väsendet förbättrades; hären stäldes på rörligare fot,

beväringen utbildades och fick längi-e öfningstid, ångkraften an-

vändes allt mer för flottan.

Karl XV.
1859—1872.

Konung Karl XV, som vid 33 års ålder besteg Sveriges tron,

var till det yttre en högrest, kraftfull gestalt med vackra, man-
liga anletsdrag. Både såsom menniska och regent hade han åt-

skilliga fel, men tillika visade han sig städse fosterländskt sinnad

och rättänkande; och han förvärfvade folkets tillgifvenhet genom

sin öppna, ridderliga karaktär, sitt enkla, flärdfria väsen. Den
del af styrelsen, som intresserade honom mest, var krigsväsendet

och särskildt armén. Han var en lycklig målare och har äfven

uppträdt såsom skald.

När Karl XV blef konung öfver de förenade rikena, hade han

redan i nära två år styrt dem såsom regent. Under detta regent-

skap hade ministären blifvit till större delen ombildad och såsom

statsministrar deri inträdt friherrarne de Geer och Manderström

(1858). Kort efter tronbestigningen samlades ständerna till riks-

dagen 1859—60. Nya anslag beviljades nu till statens järnvägs-

byggnader (25 mill. rdr), och flere vigtiga frågor afgjordes: så blef

en viss inskränkt religionsfrihet medgifven, och kommu nål-
vasen det ombildades genom nya lagar, som af regeringen ut-

färdades 1862. Den fråga, som vid riksdagen ådrog sig största

uppmärksamhet, var den s. k. norska frågan. Det hade i
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Sverige väckt missnöje, att Norrmännen visade stor obenägenhet

för hvarje närmande till Sverige, och denna stämning kom till

utbrott, då norska stortinget beslöt att riksståthållare-ämhetet

skulle upphäfvas, ett ämbete som äfven kunde beklädas af svensk

man. Efter åtskilliga hetsiga förhandlingar vid riksdagen och i

tidningarna anhöllo ständerna hos konungen, att han ville för-

anstalta en revision af unionen och framlägga förslag till ett nytt

föreningsfördrag, samt att ståthål larefrågan först i sammanhang
dermed måtte afgöras. Stortinget deremot anhöll, att ingen revi-

sion måtte tills vidare företagas. Slutet blef, att konungen ne-

kade sitt bifall till ståthållare-ämbetets afskafFande ^, men också

uppsköt revisionsfrågan tills vidare. Snart lade sig upphetsningen

a ömse sidor, det goda förhållandet mellan brödrafolken återstäl-

des, och den femtionde årsdagen af föreningens stiftelse firades

i båda rikena under allmänt deltagande.

Kort efter 1860 års riksdag började skarpskytterörelsen att

utbreda sig i landet; den bestod deri, att öfver hela landet bildade

sig frivilliga skarpskytteföreningar med uppgift att öfva sig i

vapnens bruk och bereda sig till deltagande i fäderneslandets för-

svar. Derjämte började representationsfrågan, som i flere år

legat nere, att återupptagas; vid sista riksdagen hade borgare-

och bondestånden anmodat regeringen att framlägga ett nytt för-

slag till riksdagens ombildning, och talrika petitioner härom in-

gåfvos från alla delar af riket. Med anledning deraf utarbetade

justitiestatsmiuistern de Ge er i samråd med finansministern Gripen-

stedt och andra ett förslag till ny riksdagsordning i frisinnad anda

och bygd på grundsatsen af samfälda val; detta förslag, som fram-

lades för ständerna vid riksdagen 1862—63, emottogs med all-
*^

mänt bifall och antogs att hvila till nästa riksdag. För öfrigt

afgjordes vid samma riksdag flere vigtiga frågor: så antogos ny

strafflag och ny sjölag, näringsfriheten utvidgades ytterligare, och

svenska kyrkan erhöll en särskild representation genom inrättning

af kyrkomötet, hvilket består till hälften af prester, till hälften af

lekmannaombud och sammanträder hvart femte år. Dessutom

anslogos nära 28 mill. rdr till fortsättning af statens järnvägs-

byggnader, af hvilka sträckan mellan Stockholm och Göteborg

redan var fullbordad (1862) och den emellan Falköping och Malmö
ej långt derefter fulländades.

Riksståthållareämbetet blef sedermera uader Oskar II afskaffadt.

Odhner, Sver., Nor. och Danm. Historia, 6:te ttppl. 21
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Emellertid hade den gamla tvisten mellan Danmark och

Tyskland rörande hertigdömena Slesvig och Holstein åter upp-

lågat och tagit en hotande vändning. Det svensk-norska kabinettet

stälde sig obetingadt på Danmarks sida och understödde det mot

Tysklands inblandning i Danmarks inre förhållanden. Konung Karl

intresserade sig så mycket varmare för Danmarks sak, som han

var personlig vän till dess konung Fredrik VII. Slutligen inleddes

underhandlingar om ett försvarsförbund mellan de nordiska rikena,

och fördraget var färdigt att underskrifvas, då plötsligt konung

Fredrik VII afled (nov. 1863) och dermed hela ställningen för-

ändrades. Preussen och Österrike funno tillfället gynsamt att

öfverfalla och plundra Danmark, och då Frankrike och England

ej ville uppträda till Danmarks försvar, så vågade ej den svensk-

norska regeringen fullfölja sin förra politik, utan drog sig tillbaka

och afbröt förbundsunderhandlingen. Danmarks kamp följdes i

de förenade rikena med stort deltagande, och flere hundra fri-

villige skyndade att ställa sig under de danska fanorna.

,„-« På hösten 1865 sammanträdde den riksdag, som skulle af-

göra det hvilande representationsförslagets öde. Den vigtiga frågan

framkallade bland folket en liflig politisk rörelse; hela landet be-

fann sig i en orolig spänning. Borgare- och bondestånden antogo

nästan enhälligt regeringens förslag. Utgången berodde hufvud-

sakligen af adelns beslut, och i detta stånd voro meningarna

ganska delade. Efter långvariga och lifliga öfverläggningar på

riddarhuset blef förslaget med betydlig röstöfvervigt bifallet (den

7 dec.) — en tilldragelse som halsades med stort jubel. Preste-

ståndet instämde utan omröstning i adelns beslut, och dermed var

saken afgjord.

lj««
Enligt den nya riksdagsordningen, som utfärdades den 22

juni 1866, sammanträder svenska riksdagen hvarje år och är för-

delad i två hamrar, hvilka ega lika makt och myndighet. Första

kammarens ledamöter väljas för en tid af nio är af landstingen

och af stadsfullmäktige i städer, som ej i landsting deltaga; de

uppbära ej något arfvode, och för deras valbarhet är stadgad en

ålder af minst 35 år samt en viss census ^. Ledamöterna af

andra kammaren, hvilka åtnjuta arfvode, väljas för tre år, på

landet en för hvar domsaga och i städerna en för 10,000 invånare

(mindre städer förenas i samma valkrets); såsom vilkor för val-

' Census = en viss förmögenhetsställning såsom vilkor för valrätt eller

valbarhet.
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rätt är stadgad en låg census och för valbarhet dessutom en ålder

af minst 25 år. Konmigen eger att, när honom synes, upplösa

riksdagen och påbjuda nya val.

I januari 1867 sammanträdde riksdagen första gången enligt

den nya ordningen, och den har sedermera regelbundet varit samlad

omkring 4 månader hvarje år. Flere vigtiga förbättringar kommo
till stånd genom regeringens och riksdagens förenade bemödanden.

Religionsfriheten blef utvidgad och qvinnans ställning förbättrad,

folkundervisningen gjorde stora framsteg, i synnerhet då historie-

skrifvaren F, F. Carlson stod i spetsen för denna del af styrelsen.

Grundskatterna förvandlades till en bestämd penningränta. Stora

summor beviljades till byggande af nya järnvägar, till anskaffande

af bättre vapen åt armén samt till anläggande af befästningar.

Genom lego- och friköpningsrättens borttagande blef bevärings-

skyldigheten ombildad till allmän medborgerlig värnepligt. Men
då regeringen framlade förslag till försvarsväsendets fullkomliga

ordnande, blefvo dess förslag gång efter annan förkastade.

På 1860-talet hemsöktes landet i flere år af dålig årsväxt;

den ekonomiska ställningen var derför mindre god, och stora skaror

utvandrade årligen till Amerika, hvarest för närvarande 3—400,000

Svenskar lefva. Oaktadt den starka utvandringen har folkmängden

alltjämt ökats. Den uppgår nu (1886) till 4,700,000 inv.

Konung Karls af naturen starka helsa bröts i förtid genom

en tärande sjukdom, och på återvägen från en badresa till Aachen .n^^

afled han i Malmö (den 18 sept.) 1872, endast 46 år gammal.

Hans gemål, den milda drottning Lovisa, prinsessa af Nederland,

hade bortgått året förut. Med henne hade han endast ett efter-

lefvande barn, prinsessan Lovisa, gift med kronprinsen Fredrik af

Danmark.

Oskar IL
1872—

Konung Oskar II, som 1872 efterträdde sin broder på tronen,

är född den 21 januari 1829 och sedan 1857 förmäld med prin-

sessan Sofia af Nassau, med hvilken han har fyra barn, sönerna

Gustaf, Oskar, Karl och Eugen. Kronprinsen Gustaf är gift med
prinsessan Viktoria af Baden och har med henne sönerna Gustaf

Adolf och Vilhelm.
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Med är 1814 uppgick ett nytt tidehvarf för Norge. Det åter-

vann nu sin forna sjelfständighet, och genom föreningen med

Sverige var dess yttre ställning tryggad, så att Norge kunde i ro

arbeta på sin inre utveckling. Dess författning inrymmer ett

vidsträckt inflytande åt folkets ombud: den lagstiftande makten

är delad emellan konungen och stortinget, dock så att tre stor-

tings sammanstämmande beslut blir lag äfven utan konungens

bifall (utom i grundlagsfrågor). Stortinget består af två kamrar,

odelstinget och lagtinget, af hvilka dock det senare egentligen är

blott ett utskott. Konungens råd skall bestå af minst 8 med-

lemmar, af hvilka en statsminister och två statsråd skola blifva

hos konungen, när han vistas i Sverige.

De första åren efter 1814 voro i Norge, liksom i Sverige,

ganska bekymmersamma i följd af den tryckta ekonomiska ställ-

ningen. Endast med svårighet kunde Norge bringa till stånd en

egen hank med säte i Trondhjem. Snart började äfven förhållan-

det emellan Karl Johan och Norrmännen att blifva spändt. Först

genomdrefs mot konungens vilja, genom tre stortings samman-

stämmande beslut, adelskapets upphäfvande^ och derpå gjorde stor-

tinget svårigheter vid att åtaga sig den andel i danska statsskulden,

som konungen öfverenskommit med Danmark. Då ett afslag i

denna fråga skulle hafva medfört ganska svåra yttre förvecklingar,

„. var konungen sinnad att i yttersta nödfall tvinga stortinget till

"^ eftergift och sammandrog trupper i närheten af Kristiania 1821.

Men saken fick utan tvång den önskade utgången. Konungen

framstälde nu flere förslag till grundlagsändringar, gående ut på

att stärka konungamakten och särskildt att i alla frågor gifva

honom absolut veto ^, men de förkastades af stortinget. Detta

retade Karl Johans stolthet; å andra sidan väckte det allmänt

missnöje i Norge, att konungen motsatte sig och genom vapen-

makt sökte hindra firandet af Eidsvoldsförfattningens årsdag (den

17 maj). På detta sätt uppkom en stark brytning emellan rege-

,^n» ringen och stortinget, och oppositionen växte i styrka. Förbittrad

häröfver lät Karl Johan plötsligt upplösa stortinget 1836. Han

') Med veto menas konungens rätt att förkasta representationens förslag.
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inkallade dock ett nytt s. å., ocli det goda förhållandet återstäldes

genom ömsesidigt tillmötesgående.

Föreningens frukter började allt mer visa sig i ett stigande

välstånd, uppblomstring af handel och näringar samt minskade

skatter och skulder. Sverige, som i början varit föremål för

Norrmännens misstroende, betraktades efter hand med blidare

ögon; man började inse, att Norge för sin frihet och sjelfständig-

het ej hade något att frukta af Sverige. De fyra förste riksståt-

hållarne i Norge voro Svenskar; derefter innehades detta ämbete

af två Norrmän och stod slutligen längre tid obesatt.

Oskar I blef snart lika uppburen af allmänna meningen

i Norge, som han var i Sverige; hans första åtgärd såsom Norges

konung var att skänka landet en egen örlogs- och handelsflagga,

och han häfdade på flere sätt Norges likställighet med Sverige.

På 1850-talet visade sig i Norge liksom i Sverige en stark materiell

förkofran, framkallad af den utvidgade näringsfriheten, de för-

bättrade samfärdsmedlen (järnbanor från 1851) samt neutraliteten

under Vestmakternas krig med Ryssland; isynnerhet gjorde Norges

sjöfart och fiskerier stora framsteg, dess handelsflotta är nu en af

de största i Europa.

Under Karl XV:s regering afbröts förkofringen för en tid i

Norge liksom i Sverige genom en följd af ogynsamma år, hvilka

medförde en svår tid för de jordbrukande klasserna och föranledde

en stark utvandring, mest till Norra Amerika. Men för öfrigt

har den inre utvecklingen fortgått i samma riktning som förut.

Kommunikationsväsendet har i Norge liksom i Sverige blifvit myc-

ket förbättradt genom nya vägar, järnbanor, telegraf- och ångbåts-

linier; numera finnes järnväg emellan Kristiania och Trondhjem,

och genom tre järnbanor står Norge i förbindelse med Sverige. —
Från och med 1869 sammanträder Norges storting, liksom Sveriges

och Danmarks riksdagar, hvarje år.

Det unga universitetet i Kristiania har blifvit landets and-

liga medelpunkt och en vigtig plantskola för vetenskaplig och

literär odling. Äfven på detta område började snart Norge för-

värfva ett aktadt namn: astronomen Hansteen och matematikern

Ahel hafva vunnit europeiskt rykte, historieforskarne Keyser och

Mundi hafva med stor lärdom bearbetat Norges äldre historia.

Den sköna literaturen har att uppvisa skalder sådana som Verge-

land och Velhaven, Björnson och Ibsen, och äfven de sköna kon-

sterna hafva uppblomstrat.
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Vid tidehvarfvets början befann sig Danmark i ett sorgligt

och utmattadt tillstånd. Den 400-åriga föreningen med Norge

var upplöst, ocli landets välstånd tillintetgjordt genom de sista

krigen; rikets skuld steg ända till 100 millioner riksbanks-

daler. Det dröjde länge, innan välståndet återstäldes; först i

slutet af Fredrik VI:s regering hade Danmark fullt återhämtat

sina krafter.

Under Fredrik VI:s milda styrelse gjorde den andliga od-

lingen och den allmänna bildningen stora framsteg; det var Dan-

marks literära guldålder. Inom vitterheten är först att nämna

Danmarks och kanske Nordens störste skald, Adam Ohlen-

sch läger, kring hvilken uppväxte en talrik krets af yngre dik-

taresnillen, såsom Tngemann, Heiberg m. fl. Ett kraftigare reli-

giöst lif väcktes i Danmark genom folkskalden och folkläraren

Grundtvig samt den djupsinnige Kierkegård. Få vetenskapens

område ha elektro-magnetismens uppfinnare Orsted samt språk-

forskare Rask och Madvig blifvit berömda. Danmark har ock

frambragt den nyare tidens störste bildhuggare, Bertel Thor-

valdsen, samt många andra utmärkta konstnärer.

Det var en följd af den stigande bildningen, att danska

folket ej längre kunde nöja sig med den landsfaderliga envålds-

makt, som sedan 1660 styrt landet, utan kände behof af större

frihet och sjelfstyrelse. För att gå dessa önskningar till mötes,

införde Fredrik VI provinsialständer, hvilka valdes ståndsvis och

.j,- endast egde rådgifvande stämma ; dessa ständer sammanträdde
**

första gången 1835—36 och blefvo af stor betydelse för frihets-

känslans och allmänandans utveckling. När Fredrik VI 1839

.r«uafled och efterträddes af sin frände Kristian VIII — densamme

som varit Norges konung och bekräftat Norges grundlov — så bildade

sig ett liberalt parti, som arbetade på att skaffa Danmark en

fri författning. Men det var förgäfves, så länge Kristian VIII

lefde; han var visserligen en mild och högt bildad furste, som

gynnade vetenskap och konst samt införde flere förbättringar i för-

valtningen, men han hyste stor skuggrädsla för hvarje politisk fri-

hetsrörelse.



32 T

Under Kristian Vlllts regering började den slesvig-l.ol-

,teinska rörelsen, son, blef så olycksbringande for Danmark.

Det i hertigdömena herskande tyska ridderskapet v.lle naml.gen

"tltälla den onatnrliga förbindelse, som i forna t^er egt rum

^m an Slesvis oob Hols.ein, samt lösrycka Slesv.g-Holste.n ran

rnm^rk och' deraf bilda en särskild stat under den augusUn-

tuZha linien af oldenburgska huset. I hopp att komma^. be-

tttn
"

af den nya kronan trädde bröderna Kristian och fi.dni

TZmstenh^ra spetsen för det slesvig-holsteinska part.et som

„u b r^de me/ allt större djerfhet drifva sina förrädiska planer

Man s kte undertrycka allt, som var danskt till språk och s.nnela

rSlesvi.. det dok så långt, att en dansk man, som t den slesv.gska

ständerfÖrsamlingen vågade tala på sitt modersmål, var nära att

bltfva utiaoad. Denna de danska Slesvigarnes behandling väckte

d ;; fö tr^telse i det öfriga Danmark, man fick o"- er ögonen

öppna för de faror, som hotade från detta hall, och det blef frän

denna stund alla fosterlandsvänners sträfvan att bevara Siesv^g

a Danmark. Äfveu Kristian VIII började med allvar upp rada

mot de slesvig-holstein.ska stämplingarna, men afled kort derpa „«

nan.-) 1848 och efterträddes af sin son Fredrik VII.

Strax efter Fredrik VII:s tronbestigning utbröt februan-

revolu nen Frankrike, och denna följdes af häftiga folk>.relser

Tyskland. Nu beslöt det slesvig-holsteinska upprorspart, a

passa på tillfället och fordrade öppet af regeringen, att Slesug

!eh HoLin måtte förenas till en stat, i personal-un,on med Dan-

mark sa.ut Slesvi. införlifvas i Tyska förbundet. Detta hotande

'fri,tu de 'en nationell rörelse öfver hela Danmark och

sär°kildt i Köbenhavn: en ofantlig skara af folk ur alla samhalls-

k st; tågade upp till slottet och bö,,foll hos honungen ath

måtte bevara Slesvig i förening med konunganiet undei en tr,

fö Mtni, g samt omri>va sig med rådgifvare, som egde olkets for-

roe,,de Fredrik VII, som var en godmodig och folkvanhg man,

g Ifoiket; önskan till mötes och valde sig nya rådg,fvare
;

erpa

L-enade regering och folk sina krafter för att mota den sto.m,

som hotade från söder.
. , . , ^

Upprorspartie. hade emellertid utverkat s,g den preuss,skejj

konungens löfte om bistånd och trängde derpa
™f

l'"^"',^';* '"

Slesvig. Väl blef upprorshären af Danskarne dr,fven tillbaka

mofEider. men nu hade preussiska och andra tyska trupper

hunnit samla si. under general WrangeU befäl; den förenade
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fiendehären angrep Danskarne vid staden Slesvig och trängde

dem tillbaka till ön Als vid Slesvigs östra kust. Striden afbröts

genom det af konung Oskar bemedlade stilleståndet; men då vil-

koren oförsynt öfverträddes, började Danskarne åter kriget på
våren 1849. De ledo först några motgångar, och fiendens hufvud-

styrka inträngde i Jylland, medan en annan afdelning började

itiin belägra Fredericia. Här samlade Danskarne i tysthet sina trup-

per, gjorde derpå under general Biilovs befäl ett nattligt utfall

mot de belägrandes skansar och tillfogade dem ett fullkomligt

nederlag. Kort derefter inträdde ett nytt stillestånd, hvarunder

Slesvig hölls besatt till hälften af preussiska, till hälften af svensk-

norska trupper, och efter ett år slöts formlig fred med Tyskland

i Berlin 1850. Men emellertid hade upprorspartiet rustat sig att

fortsätta kriget, inträngde åter i Slesvig och intog en stark ställ-

^o-A ning vid Isted. Här angreps upprorshären af Danskarne under

general Krogh och måste efter en blodig kamp draga sig tillbaka

ända till Eider; den danska hären följde efter, intog en fast ställ-

ning vid Danevirke och tillbakaslog derifrån flere nya anfall af

fienden. Slutligen inryckte en österrikisk styrka i Holstein och

upplöste upprorspartiets här och regering. För att nu betrygga

den danska monarkiens tronföljd, förbundo sig de fem stormak-

terna och Sverige-Norge genom traktaten i London 1852 att er-

känna prins Kristian af Gliicksborg såsom efterträdare åt den

barnlöse Fredrik VII.

Under det första stilleståndet, på hösten 1848, sammanträdde

den riksförsamling, som skulle pröfva regeringens förslag till ny

författning. Efter långa öfverläggningar sammanjämkades de olika

„ „ meningarna, och den 5 iuni 1849 utfärdades Danmarks grund-
^^^ lov. Denna är en af de mest frisinnade i Europa: konungen delar

den lagstiftande makten med en riksdag, som sammanträder årligen

och består af två kamrar, folketinget och landstinget, af hvilka

det förra bildas genom omedelbara val utan census, det senare

genom medelbara val med en viss census för valbarhet.

Efter någon tids förlopp började Tyskarne åter att inblanda

sig i Danmarks inre förhållanden. Väl blef slutligen Holstein af-

skildt från den öfriga monarkien och fick en sjelfständig ställ-

ning, men icke häller detta behagade Tyskarne, hvilka egentligen

traktade efter herraväldet i Slesvig; de beslöto derför, att Tyska

förbundets trupper skulle inrycka i Holstein. Emellertid hade

danska regeringen framlagt ett förslag till samfäld författning för
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konungariket och Slesvig, den s. k. novemherförfattningen^ och

denna grundlag var på god väg att antagas — då konung Fredrik

i en för Danmark olycklig stund afled, nov. 1863. Nu funno de

tyska stormakterna tillfället g)'nsamt att frånrycka Danmark äfven

Slesvig, och de togo till förevändning novemberförfattningen, ehuru

de nyss förut ingenting haft att invända emot denna. Dertill

kom, att Fredrik VII:s död föranledde den svensk-norska rege-

ringen att afbryta sina förbundsunderhandlingar med Danmark.

Danmark befann sig alltså i ett vådligt läge, när Kristian
IX uppsteg på tronen. I början af år 1864 gingo de preussiska

och österrikiska trupperna öfver Eider och vände sig mot den

danska hären, som intagit en fast ställning vid Danevirke. Efter

några mindre strider öfvergåfvo Danskarne denna ställning och

drogo sig, förföljda af fienden, tillbaka till ön Als samt höjderna

vid Dyhhöl. Här utstodo Danskarne med mycken seghet en lång-

varig belägring, medan fienden öfversvämmade Slesvig och Jyl-

land, men slutligen måste de vika för ett häftigt stormanfall och

drefvos tillbaka från Dybböl till Als. Till sjös hade Danskarne

bättre framgång och utkämpade vid Helgoland en lycklig strid

med en fiendtlig eskader. Efter en kort vapenhvila och fåfänga

fredsunderhandlingar i London begynde kriget ånyo, i det att

Preussarne genom en djerf landstigning bemäktigade sig Als. Öfver-

gifvet af sina vänner och hårdt ansatt af sina fiender måste Dan-
mark begära stillestånd och slutligen genom freden i Wien s. ä.

foga sig i segrarnes stränga vilkor. Till Preussen och Österrike

afträddes ej blott Holstein och Lauenburg, utan äfven största

delen af det gamla danska landet Slesvig eller Sönderjylland.

Väl kommo de båda eröfrarne snart i strid om rofvet, och Preus-

sarne blefvo genom freden i Prag 1866 ensamma herrar i hertig-

dömena på det vilkor, att norra Slesvig skulle återlemnas till

Danmark, i fall dess befolkning genom fri omröstning uttalade

denna önskan. Men allt hittills har Preussen undandragit sig att

fullgöra sitt löfte, och alltså måste 200,000 Danskar framgent

sucka under det preussiska oket.

Efter Slesvigs förlust var novemberförfattningen ej längre

användbar för Danmark, utan man företog sig att sammansmälta
denna med Danmarks särskilda grundlag af 1849, och på detta

sätt uppkom Danmarks nu gällande grundlag af 1866, hvilken i

några få punkter afviker från den förra.

\m
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Under de år, som förflutit, sedan det danska folket ernådde

politisk frihet, har det gått framåt i alla riktningar. Det finnes

måhända intet land i Europa, der välmågan och bildningen äro

så allmänt spridda som i Danmark. Genom de sista olyckorna

har det danska folket äggats till förnyade ansträngningar för att

stärka sitt försvarsväsen och upprätthålla sin hotade sjelfständig-

het. Men tyvärr har inre split och partiväsen utbredt sig allt

mer och hotar att splittra folkets krafter.

De tre nordiska folken kunna, oaktadt sin ringa makt och

lidna förluster, räknas bland de lyckligaste i verlden, och de ar-

beta med ifver på att förbättra sina lagar och öka sitt välstånd.

Men ingen lag, vore det ock den bästa, intet välstånd, vore det

än så stort, förmår betrygga ett folks framtid, om ej dess sedliga

anda är god, om ej det enskilda och off'entliga lifvet är genom-

trängdt af allvar och endrägt, gudsfruktan och redbarhet, samt en

fosterlandskärlek, som ej skyr några uppoffringar till fäderne-

jordens försvar. Måtte Sveriges ungdom af våra stora minnen

lifvas till dygd och fosterlandskärlek — endast då har den rätt

studerat Sveriges historia!
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1. Eeg-entlängder.

Syerige. Norge.

Björn omkr. 830. Harald Härfagres ätt

Emund och Olof omkr. 850. Halfdan Svarte t omkr. 860.

Erik Emundsson i slutet af 800- Harald Hårfagre omkring 860—

talet.
I

^30.

Björn Eriksson och King, i förra Erik Blodyx omkr. 930—934.

delen af 900-talet

Erik och Emund Kingssöner.

Danmark.
Sigfred eller Sigurd omkr. 77".

Godfred t 810.

Hemming —812.

Bing, Regnar och Harald 813

—813.
Godfreds söner och bland dem

I

slutligen ensam
Erik t omkr. 860.

Erik Barn.

Gorm den gamle omkring 9ö0

—940.

Håkon den gode omkring 934-

960.

Harald Gråfäll omkr. 960—965. ;
Harald Blatand omkr. 940—

9

Olof och Erik Segersäll t före Håkon jarl (af_ Hålöga-ätten),

994.

Olof Skötkonnng omkr. 994—
1022.

Anund Jakob omkr. 1022—1050.

Emund Gamle omkr. 1050—60.

Stenkilska ätten.

Stenkil Ragnvaldsson omkring
1060—1066.

Två Erikar, Håkan Röde m. fl.

Halsten och Inge d. ä. omkring
1080—1111.

Filip —1118 och Inge d. y. —
omkr. 1125. Erik Årsäll mot-
konung.

Ragnvald Knaphöfde t omkring
1130.

Sverkerska o. Erikska ätterna.

Sverker d. ä. omkring 1130—
1156.

Erik (.IX) den helige omkring
1150—1160.

Magnus Henriksson 1160—1161

Karl (VII) Sverkersson 1156—
1167.

Knut Eriksson 1167—1195.
Sverker d. y. Karlsson 1195—

1208.

Erik (X) Knutsson 1208—1216.
Johan (I) Sverkersson 1216

—

1222.

Erik (XI) Eriksson 1222—1229,
och 1234—1250 samt Knut
Långe 1229—1234.

Folkunga-ätten.

Birger jarl riksförmynd. 1250

1266.

"Valdemar 1250—1275.
Magnus Ladulås 1275—1290.
Torgils Knutsson riksförmynd.
1290—1298.

Birger 1290—1318.

omkr. 965—995.
Olaf Trygvesson omkr. 995-

1000.

Erik och Sven Håkonssöner
jarlar (af Hålöga-ätten) omkr
1000—1015.

Olaf den helige omkring 1015—
1028, t 1030.

Knut den store 1028—1035.

Magnus den gode 1035—1047.

Harald Härdråde 1047—1066.

Olaf Kyrre 1066—1093.

Magnus Barfot 1093—1103.

Sven Tveskägg omkring 985—
1014.

Harald 1014—1018.

Knut den store 1018—1035.
Hardeknut 1035—1042.
Magnus den gode 1042—1047.

Estridska ätten.

Sven Estridsson 1047— omkring
1075.

Harald Hein 1075—1080.
Knut den helige 1080—1086.
Oluf Hunger 1086—1095.
Erik Ejegod 1095—1103.

Eystein —1122, Olaf —1116 och[Nils Svensson 1104—1134.

Sigurd Jorsalafare —1130. '

lErik Emune 1134—1137

Magnus den blinde —1135 och Erik Lam 1137—1146.

Harald Gille —1136. 1 ^
Inge Krokrygg —1161, Sigurd Sven Grade —1157, Knut Mag-

Mun —1155 och Eystein nusson —1157 och
—1157.

Håkon Härdabred 1161—1162.

Magnus Erlingsson 1161—1184.

Sverre 1184—1202.
Håkon Sverresson 1202—1204.

Valdemar den store —1182.

Knut (VI) 1182—1202.

Gutorm 1204.

Inge Bårdsson och Filip—1217.

Håkon Håkonsson den gamle
1217—1263.

Magnus Lagaböte 1263—1280.

Erik Presthatare 1280—1299.

Håkon Hålägg 1299—1319.

Valdemar (II) Sejr 1202-1241.

Erik Plogpenning 1241—1250.

Abel 1250—1252.

Kristoffer (I) 1252—1259.

Erik Glipping 1259-1236.

Erik Menved 1286—1319.
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Sverige.
Matts Kättilmundsson rikshbf-
Tidsman 1318—1319.

Magnus Eriksson 1319—1365.
(förmynd. 1319—1332).

Erik (XII) 1357—1359 och Håkan
1362—1371.

Albrekt afMecklenburgl364
—1389.

UnionEregenter och inhemska
regenter omväslande.

Margareta regentinna 1389

—

1412.

Erik (XIII) af Pommern 1396
—1439.

Engelbrekt rikshöfvidsman 1435
—1436.

Karl Knutsson (Bonde) riksföre-

ståndare 1436—1440.
Kristoffer 1440—1448.
Bengt och Nils Jönsson (Oxen-

stjerna) riksförest. 1448
Karl (VIII) Knutsson, första
gången konung, 1448—1457.

Jöns Bengtsson (Oxenstjerna)
och Erik Axelsson (Tott) riks-

förest. 1457.

Kristiern (I) 1457—1464.
Kättil Karlsson (Vasa) riksföre-
ståndare 1464.

Karl Knutsson, andra gången
konung 1464—1465.

Kättil Karlsson riksförest. 1465.

Jöns Bengtsson d:o 1465—66
och Erik Axelsson 1466—67.

Karl Knutsson tredje gången
konung, 1467—1470.

Sten Sture d. ä. riksförestånd.
1470—1497.

Hans 1497—1501.
Sten Sture d. ä. riksförestånd.
1501—1503.

Svante Sture riksföreståndare
1504—1512.

Sten Sture d. y. riksförestånd.
1512—1520.

Kristiern (II) Tyrann 1520—1521.

VaEa-ätten.

Gustaf I riksförestånd. 1.521—23,
konung 1523—1560.

Erik XIV 1560—1568.
Johan III 1568—1592.
Sigismund 1592—1599.
Karl IX riksförestånd. till 1604,
konung 1604—1611.

Gustaf II Adolf 1611—1632
(mellanregering 1611).

Kristina 16.32—1654 (förmynd
16.32—44).

Ffalzieka ätten.

Karl X Gustaf 16.54—1660.

Karl XI 1660—1697 (förmynd
1660—72).

Karl XII 1697—1718 (förmynd
1697).

Ulrika Eleonora 1718—1720.
Fredrik I af Hessen 1720—

1751.

Eolttein-Gottorpska ätten.

Adolf Fredrik 17.51-1771.

Gustaf III 1771-1792.
Gustaf IV Adolf 1792—1809.
(förmynd. 1792— i 6).

Norge.

Folknnga-ätten.

Magnus Eriksson 1319—1355.

Håkon 1355—1380.

Olaf 1380—1387.

tJnionsregenter.

Margareta regentinna 1380-
1412.

Erik af Pommern 1389—1442.

Kristoffer 1442—1448.

Karl Knutsson 1449—14-50.

Oldenbnrgska ätten.

Kristiern I 1450—1481.

Danmark.
Kristoffer (II) 1319—1332 och
Valdemar (III) 1326—1330.

Valdemar (IV) Atterdag 1340
—1375.

Folkunga-ätten.

Oluf 1376—1387.

TJnionsregenter.

Margareta regentinna 1376-
1412.

Erik af Pommern 1396—1439.

Kristoffer 1440—1448.

Oldenbnrgska ätten.

Kristiern I 1448—1481.

Hans 1483—1513.

Kristiern II 1513—1524.

Fredrik I 1524—

Kristian III 153

1533.

7—1559.

Hans 1482—1513.

Kristiern II 1513—1523.

Fredrik I 1523—1533.

Kristian III 1534—1.559.

Fredrik II 1559—1588.

Kristian IV 1588—1648.
(förmynd. 1588—1596).

Fredrik III 1648—1670.
(mellanreg. 1648).

Kristian V 1670—1699.

I

Fredrik IV 1699—1730.

Kristian VI 1730—1746.

Fredrik V 1746—1766.
Kristian VII 1766-1808.
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Sverige.

Karl XIII 1809—181S.
I

Nor§re.

I

Fredrik VI 1808—1814.
Kristian Fredrik 1814.

Karl XIII 1814—1818.

Bernadotteka ätten,

Karl XIV Johan 1818—1844.
Oskar I 1844—1859.
Karl XV 1859—1872.
Oskar II 1872—

Danmark.
Fredrik VI 1808—1839.

Kristian VIII 1839—1848.
Fredrik VII 1848—18G3.
Kristian IX 1863—

2. Svenska väldets utvidgning och förminskning.

UtTidgning.

1157? Abo län och Nyland eröfras.
1249 Tavastland eröfras.
1300—1350 Vester- och Österbotten koloniseras.
1305 Norra Halland öfverlemnas åt hertig

Erik.
1323 Freden i Nöteborg: vestra Karelen med

Savolaks.
1332 Skåne och Bleking gifva sig under Sve-

rige och inlösas.
1341 Södra Halland förvärfvas mot lösen.

1523 Bohuslän eröfras.

1561 Större delen af Estland gifver sig under
Sverige.

1583 Stilleståndet i PiMJBiMwie; Narva och an-
dra delar af Ingermanland samt Keks-
holms län.

1617 Freden i Stolböva: Keksholms län och
Ingermanland.

1629 Stilleståndet i Altmark: Livland samt
preussiska hamnar med områden.

1638 Nya Sverige vid Delaware-floden kolo-
niseras.

1645 Freden vid Brömsehro: Jämtland, Härje-
dalen, Gotland, Ösel, Halland (på 30 år).

1648 Westfaliska freden : Vor-Pommern, af
Hinter-Pommern Stettin och ett
stycke öster om Öder, samt öarna
Rtigen, Usedom och WoUin, stiften
Bremen och Verden, Wismar med
område.

1G53 Gränsfördraget i Stettin: besittningen
öster om Öder utvidgas.

1658 Freden i Roskilde : Skåne, Halland, Ble-
king, Bornholm, Bohuslän och Trond-
hjems län.

1784 Ön S:t Barthelemy förvärfvas.

1814 Föreningen med Norge genomföres.

Förminskning.

10.50-talet? Bleking aftrades till Danmark.
1111 Jämtland afEaller till Norge.

1360 Skåne, Bleking och Södra Halland åter-
tagas af Valdemar Atterdag.

1366 Gotland och norra Halland intagas af
Valdemar.

1532 Bohuslän återlemnas till Danmark-
Norge.

1695 Freden i Teusina: de sista eröfringarna
utom Narva återlemnas.

1635 Stilleståndet i Stiihrasdorf : de preussiska
besittningarna återlemnas.

1655 Nya Sverige intages af HoUändarne.

1660 Freden i Köbenhavn: Bornholm ocli

Trondhjems län återställas.
1679 Freden i S:t Germain : östra stranden

af Öder, utom städerna Damm och
GoUnow, afträdes.

1719 Freden i Stockholm: Bremen och Verden
afträdas.

1720 Freden i Stockholm: Vor-Pommern söder
om Peene, Stettin, Damm och Gollnovv
samt Usedom och Wollin afträdas.

1721 Freden i Nystad: Sydöstra Karelen, Inger-
manland, Estland och Livland afträdas.

1743 Freden i Abo: Finland öster om Kym-
mene-elf och Saima afträdes.

1803 Wismar med område förpantas till Meck-
lenburg-Schwerin.

1809 Freden i Fredrikshamn: Finland med
Åland samt ett stycke af Vesterbotten
och Lappmarken afträdas.

1815 Fördraget i Wien: Svenska Pommern
med Riigen afträdes till Preussen mot
en penningsumma.

1878 Ön S:t Barthelemy återlemnas till

Frankrike.
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Moderamålet.
Svensk språklära:

Bjur»tens. Inb. 75 öre.

Brödens. Inb. 1 kr.

Auréns. 1 kr.

Modersmålets form- och satslära, af c. G. Rundgren. Inh. 50 öre.

Svensk rättskrifnlngslära:

Stunen-Bechers. N:r 1. Inb 75 öre.

D:o N:r 2. Inb. 60 öre.

Lundgrens. Inb. 80 öre.

Rickters. Haft. 1. Inb. 30 öre. Haft. 2. Inb. 1,10. Tills. 1,35.

Svensk bokstafveringslära, af J. Aurén. 40 öre.

Svenska rättskrifningsöfningar:

Sturzen-Beckers. 50 öre.

Auréns. 90 öre.

Barnens första läsebok, af S. Almquist. inb. 90 öre.

Barnens andra läsebok, af S. Almquist. Inb. I,i5.

Läsebok för allmänna läroverkens tre lägsta klasser, af R. Törnehladh.

Haft. 3 kr.; karton. 3,65; inb. 4 kr.

Svensk läsebok för allm. läroverkens mellanklasser, af K. A. MeU.n

och H. Hernlund. Karton. 2,50; inb. 3,10.

Läsebok för folkskotan. 9:e omarb. nppl. I ett band 2,75. Afd. 1,2

inb. tills. 1,35; afd. 3—6 inb. tills. 1,90.

Lärobok I välläsning, af O. Svahn. 2 kr.

Öfversikt af svenska litteraturen. Ny upplag» af Bjurstens läsebok,

utg. af C. von Friesen. Haft. 3,50; karton. 4 kr.; inb. 4,7 5.

Svensk litteraturhistoria:

Clnésons. Inb. 1,90.

Warburgs. Inb. 1,7 5

D:o (bearb. för folkhögskolor, af H. Odhner). Inb. 75 öre.

Tegnérs Svea, med preparation af J. A. Hallgren. 50 öre.

Skaldestycken, af Esaias Tegnér. Inb. 75 öre.

Om uppsatsskrifning samt anvisning till uppsatser pa modersmålet

af P. B. Regnér. 75 öre.

Anvisning till uppsatser på modersmålet, af h. Wendeii. 1 kr

Svensk Stilistik, af G. Sjöberg och G. Klingherg. 1 kr.

Ordlista Öfver svenska språket, utg. af Sv. akademien. 6:e omarb.

uppl. Haft. 3 kr.; klotb. 4 kr.; halffranskt band 4,50.

Norska och Danska.
Öfversikt af norska och danska litteraturens historia, af F. Winkei

Horn. 1,25

Öfversikt af norska och danska litteraturen. Läsebok af F. Winiei

Horn och O. Borchsenius. Inb. 2 kr.

Tyska.
Tvsk elementarbok, af A', a. Mathesius. Inb. 1,7 o.

D:o d:o af o. L. Löfgren. Kart. 1,50; inb. 2 kr.

Tysk språklära, af O. L. Löfgren. Inb. 2 kr.

Tysk läsebok, af c. G. Morén. Haft. 1 (afd. 1 o. 2) 1,25; haft. 2

(afd. 3 o. 4) 1 kr.; haft 3 (anmärkn., ordbok m. m.) 1,75. Tills.:

haft. 3,50; inb. 4,25.

Tysk läsebok, af K. t. Melin. Afd. 1. Inb. 75 öre. — Afd. 2.

Inb. 1,35. — Afd. 3. Inb. 1,75.



Tysk läsebok, af O. L. Löfgren. Kart. 2 kr.; inb. 2,25.

P. A. Norstedt & Söners skolbibliotek. Ser. 1. Tyska författare.
1. Volkmann-Leander, Träumereien, utg. af E. Bråte. Inb. 80 öre.

2. Schupp, Kaiser Wilhelm I, utg. af E. Bråte. Inb. 1,2.5.

3. Pichler, tJberfall im Odenwald, utg. af E. Bråte. Inb. 75 öre.

4. Pichler, Am Fusse der Achalra, utg. af E. Bråte. Inb. 75 öreK

Tysk-engelsk-svensk minnesbok, af C. H. Lindberg. 1 kr.

Tysk-svensk ordbok, af Otto Iloppe. Inb. 9 kr.

D:o skolupplaga. Inb. Gj.lO.

Tyska öfversättnings- och talöfningar, af O. L. Löfgren. l,5o.

Nyckel till d:o. 2 kr.

Tyska samtal, af D. Selver. Inb. 3 kr.

Engelska.
Engelsk elementarbok, af n. a. Mathesius. Inb. 1,25.

D:o af J. A. Afzelius. Inb. 2 kr.

Engelsk skolgrammatik, af N. a. Mathesius. Inb. 1,50.

Engelsk språklära, af G. S. Löwenhjelm. Inb. 2,25.

Engelsk läsebok för nybegynnare, af G. S. Löwenhjelm. Inb. 2 kr.

Engelsk läsning, af J. A. Afzelius. I: 60 öre, II: 75 öre.

Tysk-engelsk-svensk minnesbok, af C. H. Lindberg. 1 kr.

Franskt och engelskt skolbibliotek. Ser. II. Engelska författare.

Bd 1. Scott, Walter, Tales from the early history of Scotland.

Med anmärkningar af A. E. Widholm. Inb. 1,75.

Bd 2. Scott, Walter, The history of Mary Stuart. Med anmärk-
ningar af A. E. Widholm. Inb. 1,7 5.

P. A. Norstedt & Söners skolbibliotek. Ser. 3. Engelska författare.

1. Dickens, The cricket, utg. af V. Sturzen-Becker. Inb. 1,30.

2. Gardiner, Historical biographies, utg. af V. Sturzen-Becker.

Inb. 1,75.

Extemporaliebok, af G. Elmquist. 1,25. — Ordförteckning till d:o40öre.,

Engelsk-SVensk ordbok, af Edm. Wenström och E. Lindgren. Inb. 18 kr.

D:o Skolupplaga, utg. af E. Lindgren. Inb. 9 kr.

Engelska egennamn. Tillägg till d:o. 50 öre.

Svensk-engelsk ordbok, af C. G. Björkman. Inb. 18 kr.

Engelska synonymer, af J. A. Afzelius. 1,25.

Franska.
Fransk Språkiära, af a. E. Widholm. större uppl. Inb. 5 kr.

D:o d:o Sammandrag. Inb. 3,50.

Essai de lectures fran^aises, choisies par G. Gullberg. Med an-

märkningar och förklaringar. Kart. tills. 3 kr.

Franskt OCn engelskt skolbibliotek. Ser. I. Franska författare.

Bd 1. Mérimée, P., Colomba. Med anm. af V. Sturzen-Becker. 2,50.

Bd 2. Vacquerie, Ä. Jean Bandry, Coppée, F., Le trésor och Fais

ce que dois. Med anm. af A. T. Malmberg. Inb. 2,25.
^

P. A. Norstedt & Söners skolbibliotek. Ser. 2. Franska författare!
1—3. Contes et récits. utg. af F. SchuWiess; å 1 kr.

Inledande Skriföfningar till franska språket, at H. W.Pkilp. Inb. 1,7 5.

Franska skriföfningar och temata, af H. W. PhUp. Inb. 2 kr.

Franska skriföfningar, af G. S. Löwenhjelm. 85 öre.

Franska talöfningar, af j. storm. Inb. 2,50.

Svensk-fransk ordbok, af F. Schulthesa. Inb. 18 kr.

D:o Skolupplaga. Inb. 7 kr.

Fransk-svensk ordbok, af F. Schulthess. Inb. 10 kr.
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